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כדי לסייע לקורא ,תקשור זה תוקשר מחדש ]על-ידי לי וקריון[ והוסף לו מידע לטובת הבנה ברורה אף
יותר .לעתים קרובות ,התקשור מול קהל מכיל אנרגיה שנושאת תקשורת מסוימת שהדף המודפס
פשוט אינו יכול לחשוף .בנוסף ,לווה התקשור בתרגום עוקב לספרדית ,ולכן רבים מהמשפטים
הקצרים שונו במטרה להפוך את המסר לקריא יותר .הנה אפוא להנאתכם מסר מועצם זה שניתן
בלאגונה הילס ,קליפורניה.
ברכות יקרים ,אני קריון מהשירות המגנטי .שותפי הופך מסר זה לליניארי כפי שעשה במשך זמן רב
מאוד .גם כאשר אני אומר לו ולכם שבצד האחר של הצעיף אין למעשה כל זמן ,הוא עדיין חייב להפוך
את המסר שלנו לליניארי .עבורנו ,הכול מתרחש בעת ובעונה אחת .עבורכם ,זהו נתיב ליניארי .אולם
נקודת המבט שלנו מעניקה לנו את היכולת להביא לתשומת לבכם את הפוטנציאלים שאנו רואים
במה שאתם מכנים "העתיד" שלכם.
במבט לאחור ,אנו רואים את עצמנו ברגע זה ,מספרים לכם על הפוטנציאלים המצויים סביבכם עתה,
אבל "העכשיו" שלנו התרחש לפני עשרים שנים על פי זמנכם .באותם ימים מסרנו לכם מידע ואת
המשמעות העמוקה של מה שהגשמתם בשנת  .1987אמרנו לכם במסר שלנו בשנת  1989ששיניתם את
עתידכם" .התודעה האנושית עומדת להשתנות" ,אמרנו אז .וכך היה.
אני זוכר שישבתי שם ואמרתי את הדברים הללו ,משום שהם עדיין לפני .עבורכם ,זהו תיעוד של
משהו שהתרחש בעבר .עבורי ,הוא עדיין מתרחש .אבל עבורכם הדבר התרחש לפני הזמן שבו השותף
שלי היה מסוגל לפתוח את פיו ולהפוך דבר-מה שאמרתי לו לליניארי ]לפני שלי התחיל לתקשר בקול[.
במקום זה ,הוא ישב ליד השולחן שלו וכתב .אנחנו היינו שם עכשיו עמו .איננו חווים זמן וכל
שהתרחש במה שאתם מכנים תקופת עשרים השנים קורה עכשיו עבורנו .הוא רשם את הדברים
שהעברתי לו והמסרים הפכו לספר הראשון של קריון – הספר בו נתנו לכם את הפוטנציאלים שהיום
הם המציאות שלכם .אני אומר לכם כל זאת כדי שתבינו שאז ,מה שראינו כפוטנציאלים של
ההחלטות שלכם ,אכן נמצא עתה למולכם .אנו אומרים לכם זאת בזמן הזה כדי שתוכלו להבין שאנו
רואים את הפוטנציאלים באותה בהירות ,בעוד עשרים שנים מעכשיו.
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הדבר תלוי במה שתעשו עם הפוטנציאלים כדי שיהפכו למציאות .קיימת אנרגיה קולקטיבית שנבראת
על-ידי עובדי אור שהיא כה חזקה על הפלנטה ,שעצם הליבה של הפלנטה עצמה רוטטת באופן שונה
משום אתם כאן .רשת הקריסטל רוטטת באופן שונה משום שאתם כאן .כל הדיבורים האזוטריים
הללו הם בסדר גמור ,אבל עליכם להרגיש בכך! האם אתם רואים את המציאות הניצבת למולכם?
אה ,יקרים שחיו ממושכות על הפלנטה הזאת ,האם אתם זוכרים מה הייתה ההרגשה לפני עשרים
שנים? אני אדבר כעת על ענייני היום ,ולכן הרשו לי לשאול אתכם :האם אתם זוכרים את מזג האוויר
לפני עשרים שנים? בחיבה ,קרוב לוודאי .אין זה כך היום ,נכון? האם אתם זוכרים את האנרגיה של
חייכם ,של מקום העבודה שלכם? האם אתם זוכרים את האנרגיה מלפני עשרים שנים של הפוליטיקה
והעסקים שלכם? האם אתם זוכרים? משום שהיום פני הדברים שונים.
מעולם לא הייתה תקופה בת עשרים שנים בהיסטוריה של האנושות שבה התרחש דבר שכזה ,שבה
התודעה השתנתה במידה כה רבה .כאלה הם פני הדברים בשל מה שעשיתם .אנחנו יכולים להזכיר
לכם שבאותו מקום בו עמדתם מוכנים להיוולד ,הייתם קצרי רוח להגיע לכאן! אין זה משנה מה
גילכם בחדר הזה .יש כאן צעירים ,יש כאן זקנים .כולכם בגיל אחד עבורי ואתם נפלאים ,חלק
מאלוהים .אני לא רואה את גופכם .אני רואה את הפנים שאני מכיר ,את החלק הנצחי .האם אתם
מודעים לכך? המוות לא יכול לכם .אה ,יש זמן שבו אתם מאבדים אולי את הגוף האנושי ועוטים
אחר .אלה הם רק המנגנונים של היותכם בני אנוש .הגופים הללו לא שורדים זמן רב כל-כך .כאלה הם
פני הדברים ותו לא .לכן אתם ממשיכים לחזור .כך אני רואה אתכם ,וכך תמיד ראיתי אתכם.
אני יכול לחזור לאחור תקופת זמן רבה מאוד ,זמן בלתי נתפס עבורכם ,כאשר כדור הארץ הותך ועטה
את צורתו ,ואנו היינו שם יחד והבטנו בו" .זה ביתכם החדש" ,אמרנו" .חכו שיתקרר ,אתם תהיו שם",
אמרנו" .לעוד מבחן אחד נוסף" ,אמרנו .אה ,אין זה מבחן לבני האדם .זהו מבחן של אנרגיות .עכשיו,
הנה אתם ,יושבים עליו ומרימים משאות כבדים.
כמה מכם יכולים לזכור את אותם הימים – אנחנו מדברים על לפני ארבעה מיליארד שנים – אבל
אתם יכולים לזכור זאת משום שהדברים חקוקים באקאשה שלכם .הם חלק מהמבנה התאי שלכן,
נשמות עתיקות .טבע האדם הוא לא לראות דברים אלה כפי שאנו רואים ולכן רובכם לא רואים .אבל
הנה אתם יושבים בחודש נובמבר של שנת  .2008עבורנו ,אלה הם רק מספרים ,לא שנים .הם אנרגיה.
השמונה והשתיים ,הם אחד .זו אחדות .זו התחלה חדשה .זו יציאה מארון המתים של הפחד! זו
יציאה מקדירת האנרגיה הישנה .אלה אתם היוצאים אל עידן חדש .אמרנו לכם כל זאת.
אמרנו לכם זאת בשנה שעברה בזמן הזה כאשר עברתם משנת התשע ואל שנת האחד ]משנת 2007
לשנת  .[2008מה משמעות כל זה עבורכם? בואו נהיה מעשיים .בואו נדבר לרגע על היושבים
בכיסאות ,לא רק בחדר זה ,אלא אלה שמקשיבים ואלה שקוראים זאת עכשיו .שוב אמסור מסר
שנושאו מה שאתם מכנים "ענייני היום" והוא מיועד ברובו לאמריקנים ,משום שרוב היושבים כאן
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אמריקנים .אני עומד לדבר אל כולכם בכנות .באומרי אמריקנים אני מתכוון לאלה שחיים כאן
בארצות הברית.
בארצות הברית שלכם יש מסמכים שגילם כמעט  200שנים שתוקשרו על-ידי גברים בעלי יושרה,
גברים שרצו לחולל שינוי על הפלנטה הזאת .לפעמים אתם מביטים בזה ומביטים בהם ,ואתם תוהים,
מה הם היו אומרים היום? ובכן ,אינכם צריכים לתהות משום שהם כאן .בדרך זו או אחרת ,בגוף
אנושי או לא ,התודעה של אותם אבות מייסדים נמצאת אתכם .מה הם היו אומרים? הם אתכם בכל
מה שאתם עושים .אין הלם או הפתעה ,משום שהם רואים את מה שאנו רואים .ומה שהם רואים
הוא שמתחולל בכם שינוי ,שינוי משמעותי בכל התחומים.
היכן נתחיל? כיצד נתחיל? בואו נתחיל בפחד .ונאמר זאת שוב .פחד אינו אנרגיה .פחד הוא היעדר
אהבת האלוהים .הוא חור ,ואתם ממלאים אותו בדואליות שלכם .זה מה שקורה .יש לכם ברירה לגבי
כל הדברים ,יקרים .כאשר תעזבו את המקום הזה הערב ותתבוננו בדברים שסביבכם שהם אולי
אפלים ,שליליים ופוגעים ,יהיו אלה שלא יראו כל הבטחה או טוב או תקווה .אז אספר לכם מה קורה
להם :הם דוחפים מרצון את אהבת האלוהים החוצה ,וחור גדול נפער .אז הם ממלאים אותו ברעיונות
שלהם ויוצרים פחד .זו הדואליות בפעולה.
הרשו לי לומר לכם זאת :קל הרבה יותר להניח לדברים ולאפשר לאהבת האלוהים להישאר בתוך
אותו מקום מאשר לרוקן אותה החוצה מרצון .אולם חלקכם עושים זאת .מדוע שלא תתמסרו להבנה
שכמגדלורים אינכם יכולים לפחד? כל שאתם יכולים לעשות הוא להדליק את האור .אם המגדלור
מפחד מפני הסערה ,יקרים ,איזה סיכוי יש לאלה שנמצאים על היבשה? אם המגדלור חושש מהסערה
ומחליט לכבות את אורו ,מה קורה לספינות? אופציית הפחד אינה מצויה בידכם!
אתם תאמרו" :ובכן ,קריון ,כמה מאיתנו מתחילים לפחד ,כיוון שהדברים נראים גרועים" .ניתן לכם
אפוא תשובה שפשוט תמלא אתכם באהבת אלוהים כה רבה כך שלא יוכל להתקיים חור .לא יוכל
להתקיים ריק .ראשית ,הבינו שהפחד נגרם מחוסר-ודאות לגבי מה שאתם מכנים העתיד .לכן הרשו לי
לומר לכם מה אני רואה כפוטנציאל לעתיד :יבוא יום שבו תביטו לאחור ותאמרו" :איך יכולנו לפחד?
זה היה מטופש מאוד" .מדוע שלא תתבעו זאת לעצמכם עכשיו? אל תחכו לעתיד כדי להביט לאחור
ולומר שהיה זה מטופש לפחד .אמרו זאת עכשיו! בואו ניפטר מזה עכשיו.
ישנם כה רבים שיאמרו" :ובכן ,קריון ,אתה לא יודע מה עבר עליי .אתה לא יודע עם מה עליי
להתמודד" .אה כן ,אנחנו יודעים .אתם לא מבינים? אנו צועדים אתכם בכל רגע ורגע בחייכם .יד
מושטת מאותו חלק מולד שלכם שהוא בין-ממדי ,והיא רוצה כל-כך לאחוז בידכם ולהוציא אתכם
מהפחד .היא רוצה להגביר את אורכם .כך היה תמיד ,תמיד .זה יהיה זמן טוב לאחוז ביד הזאת .זה
יהיה זמן ממש טוב לאחוז באותה יד ,באותה יד שאנו מכנים בשם יד העצמי הגבוה .הוא צועד אתכם
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בכל יום ויודע את כל הטרדות שלכם ,הבעיות שלכם ,הבריאות שלכם ,האבל והדאגה שלכם .זמן לתת
זאת לאלוהים.
כדור הארץ
אתחיל בכדור הארץ .אתחיל בגדול ואמשיך לקטן .ענייני היום :מה קורה עם הפלנטה עצמה? מבחינה
אזוטרית ,רשת הקריסטל של הפלנטה מתמלאת באנרגיה חדשה .הזיכרון מהווה חלק מתכונות המבנה
הקריסטלי .ילדים זוכרים זאת אפילו ממכשירי הרדיו שהכילו קריסטל שאולי בנו בבית הספר.
לקריסטל יש מגלה תדר וזיכרון .זה ברמה המדעית והגיאולוגית .ברמה האזוטרית ,רשת הקריסטל של
הפלנטה זוכרת אתכם ואת התדר שלכם .היא זוכרת את האקאשה שלכם ,והיא יודעת מדוע אתם
כאן .היא תמיד מוכנה להפעלה.
גאיה חיה והיא השותפה שלכם בשינוי הרטט .היא תמיד הייתה .לגאיה ולכם יש הסכם לעבוד יחד,
וחלק מהנושא הם כל הדברים שסובבים אותה – מה שאנו מכנים הגיאופיזיקה של הפלנטה .הם
מתחילים להשתנות לפניכם .כעת אתן לכם מידע מדעי ואני משליך את הכפפה למי שרוצה להרימה
וללכת לבדוק את הדברים! מדוע השדה המגנטי זז הרבה כל-כך ורחוק כל-כך ,אפילו בעשר השנים
האחרונות? "מה הסיפור כאן?" אתם עשויים לשאול .אמרנו לכם שכך יהיה לפני עשרים שנים .כך
חייב היה להיות .משום שהרשת המגנטית של כדור הארץ מדברת ,פשוטו כמשמעו ,אל הדנ"א שבתוך
טריליוני החלקים שבגופכם ,שמחקים את התיעוד האקאשי עצמו של החיים ,המוות וביטויי העבר
]גלגולים[ של מי שאתם.
האם אתם מודעים לכך שהתיעוד האקאשי שלכם הוא בין-ממדי? עמדנו ממש כאן ואמרנו לכם זאת
לפני שנים ]לאגונה הילס[ .יש שני רובדים של הדנ"א הבין-ממדי שלכם שהם אנרגיות הקשורות יחד,
שאנו כינינו בשם "הרובדים הלמוריאנים" .הם היו אתכם למן ההתחלה ,והם התיעוד האקאשי שלכם.
דרושים שניים מהם ,קשורים יחד למטרה זו כדי לתת לכם מחסן מופלא זה ,והם הזוג היחיד של
רובדים בין-ממדיים שיש לכם .הסליל המפותל? ובכן ,זה החלק התלת-ממדי ,שני הסלילים
המפותלים ,ולמעשה לא זוג ממש .לא ,אני מדבר על שני רובדים מחוברים בין-ממדית .עד כדי כך
חזקה היא האקאשה ,ועד כדי כך חזק התיעוד של מי שאתם.
התיעוד האקאשי שלכם הוא בין-ממדי ואין לו זמן .עבורכם יש לו ,משום שאתם אומרים שזהו תיעוד
של העבר .אבל למעשה אין זה כך .זהו תיעוד של ההווה כפי שלוקט מן העבר שלכם .חקוקים עליו
הפוטנציאלים של מה שעומד לקרות לכם בפעם הבאה .שוב ,התיעוד האקאשי נשמע כמו משהו מן
העבר ,נכון? אך במקום זאת ,זהו התיעוד האקאשי של מי שאתם עומדים להיות .אם הכול בהווה
במצב קוונטי ,אזי כל סוג של "תיעוד" הוא כל שקרה ,לא רק בכיוון אחד ]העבר שלכם[ .הוא חייב
לכלול "תיעוד" של הפוטנציאלים לעתיד .איננו מצפים מכם להבין זאת.
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"ובכן ,קריון ,אפילו בהבנה המוגבלת שלי ,משמעות הדבר גורל שנקבע מראש" .לא ,לא נכון .אתם
מבינים ,אתם חלק של אלוהים ,ממש כמוני .אנחנו מכירים את הפוטנציאלים שאתם בונים עם
אנרגיית החיים שיש לכם עכשיו ,ואת הפוטנציאלים של מה שתעשו בשלב הבא .אה ,זה לא ידוע
לחלוטין ,אבל למרות הכול ,זה פוטנציאל .ידוע גם שכולכם עומדים לחזור .כן ,אתם חוזרים! תודעת
האלוהים תהיה שלכם בצד האחר של הצעיף ואתם עומדים לחזור במהירות רבה מאוד.
זמני הסבב? ]מלידה להתגשמות מחדש[ שכחו את כל שנאמר לכם .באנרגיה הזאת ,מבחינה אזוטרית
אומר לכם שעובד אור יכול לחזור בתוך שנה .שנה אחת! אם זה יותר משנה ,אזי הוא מחכה למשהו.
שכחו את מה שנאמר לכם על-ידי המטפיזיים ,על-ידי אלה שבאנרגיה הישנה ,בקשר לזמן שדרוש כדי
לבנות מחדש תוכנית נוספת .אין לכם מושג כיצד כל זה השתנה .האנרגיה על הפלנטה הזאת תומכת
בחזרה מהירה .זה אמור לומר לכם מה מתרחש כאן.
אני רוצה שתביטו בחוזק של השדה המגנטי .הוא מצטמצם! לכו ומדדו את יחידות הגאוס ]יחידות
עוצמה מגנטית[ .הוא לא חזק כפי שהיה .מה זאת אומרת? זכרו את זה :הצעיף ,מה שאתם מכנים
בשם הצעיף ,מוגדר כמה שנמצא ביניכם לבין הצד האחר שלכם .זאת אומרת ,מה שנמצא בין הממד
השלישי לרב-ממד .אתם חושבים שזה מסך ביניכם לבין אלוהים ,אבל זה לא חד וחלק כל-כך .הוא
עבה ,הצעיף הזה ,ואנחנו אמרנו לכם למן ההתחלה שהמגנטיות והכבידה והאור של הפלנטה הזאת
כולם חלק ממנו .כעת כולם נחלשים ,מצטמצמים .הצעיף מתחיל להתרומם מעט ,וכמה מכם הרגישו
בכך ואתם יודעים בדיוק על מה אני מדבר.
מדוע שלא תלכו גם ותמדדו את ההליוספירה של השמש? עשו זאת .קומו מהכיסאות שלכם וחפשו
את המידע .אתם תגלו שהיא מעולם לא הייתה חלשה יותר! יש מי שיאמרו שהיא חלשה באופן
מסוכן .ההליוספירה היא תוצר מגנטי של השמש שפשוטו כמשמעו מגן עליכם מהקרניים הקוסמיות
של החלל .היא הולכת ומצטמצמת במערכת השמש שלכם! אבל אל תדאגו ,משום שהכול חלק
מהמערכת ,מערכת ארצית שאתם משנים ,והכול חלק ממדע שאתם יכולים למדוד ,והכול חלק ממה
שאמרנו לכם לצפות לו.
האם עליי לבקש מכם לבדוק את שינויי מזג האוויר שחוויתם? אולי פשוט תביטו החוצה? ]צחוק[
לפני עשרים שנים אמרנו לכם שיהיו מקומות שבהם דברים שצמחו שוב לא יצמחו ,ומקומות אחרים
שבהם דברים שמעולם לא צמחו יתחילו לצמוח .סיפרנו לכם על אזורים צחיחים שיתמלאו במים .מה
זה אומר לכם על מזג האוויר? זה אומר לכם שיהיו שינויים משמעותיים במחזור המים .היום ,זה מה
שאתם רואים .אל תפחדו מהשינוי הזה!
ראשית כל ,נאמר זאת שוב :השינוי מתרחש לאיטו! יש לכם זמן .אם מפלס המים עולה ,עברו למקום
אחר .כדור הארץ נע לאיטו! אלה שעוקבים אחר הדברים הללו יראו אותם מתרחשים ,ויהיו לכם
שנים להסתגל .אולם יהיו כמה אנשים שיתחפרו ויקראו תגר – ויטבעו .כך עושים האנשים ,אתם
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יודעים? הם לא מאמינים למה שמתרחש והם מכחישים את השינוי .כך גם בקשר לתודעה .האם
ראיתם זאת לאחרונה? יהיו כאלה שיתחפרו משום שהם לא אוהבים את השינוי ,והם יטבעו בתהליך.
מבחינה מטפיזית ,זאת אומרת שיהיו אלה שיוותרו על חייהם כדי לשמר את הדברים כפי שהם .מה
זה אומר לכם לגבי השינוי? הם לא היו עושים זאת אלמלא היו רואים משהו שאינם אוהבים :שינוי.
נאמר שוב :הכול בסדר עם מזג האוויר .הוא חווה מחזור קודם זמנו .במילים אחרות ,הוא מתרחש
קודם זמנו כיוון שאתם האצתם את הגיאולוגיה של הפלנטה הזאת .למעשה האצתם את השעון בדרך
יחסית .זאת אומרת שהשעון שלכם סובב באותה מהירות ודומה אפילו שאתם מזדקנים באותה דרך,
אבל הפלנטה האיצה! תוכלו לומר" :זה לא הגיוני ,קריון" .אתם צודקים .זה לא ישמע לכם הגיוני
משום שאתם בממד השלישי והדברים הללו קשורים לתכונות בין-ממדיות .האם לא חשתם בהאצת
הזמן? שאלו בפנים ,שאלו את מה שקיים בתוככם" :האם חשת בהאצה לאחרונה?" זו החרדה,
ההתעוררות בשלוש לפנות בוקר שסיפרנו לכם עליהן לפני שנים .זה כדור הארץ שמאיץ .הכל שם
לנגד עיניכם .עכשיו ,זה לא משהו שעומד להתרחש .זה משהו שכבר התרחש ,והנה אתם.
ארצות הברית
בראש ובראשונה ,לקריון ולרוח לא אכפת בנוגע לפוליטיקה שלכם .מה שאתם עושים קולקטיבית
בתחום זה הוא בחירה חופשית .אבל ראו את הבחירה החופשית שיש לכם ,ואת ההבדל בין מה
שאתם עושים באנרגיה הישנה בהשוואה לאנרגיה החדשה .אתם עושים זאת .אלוהים לא מציב
פוליטיקאים בתפקידם .אתם עושים זאת .בארץ זו ,המערכת שבחרתם ,שפועלת באופן שתכננתם,
הציבה שם הרגע מישהו מיוחד .עכשיו ,זה לא פוליטי ,אבל יהיו מי שיחשבו שזה כך ,משום שהם
רואים בכול פוליטיקה .אנא ,אל תעשו זאת.
אני עומד לתת לכם מידע לגבי האדם המכונה אובמה ,וכמה מכם כבר יודעים אותו.
השותף שלי ישב על הבמה בישראל בשנת  2001והוא אמר לקהל ששנת  2008תהיה זמן של תזוזה
ושינוי משום שזה היה הפוטנציאל" .קריון ,האם אתה אומר לנו שהפוטנציאל היה אובמה בשנת
 "?2008לא .הפוטנציאל היה שאתם תבראו שינוי גדול בשנת  ,2008וכך עשיתם .אחר-כך בפגישה
בקולורדו ]אתם יכולים לחפש ,היא מתועדת[ ,תקשרתי מידע שבשנת  2008אתם תפנו קולקטיבית
למנהיגות אינדיגו .ובכן ,הרגע עשיתם זאת! הרשו לי לומר לכם משהו על האדם שבחרתם .ראשית,
הוא נשמה עתיקה .ידעתם את זה ,נכון? אבל אני אומר לכם שהוא נשמה עתיקה ,עתיקה .הוא
למוריאני .אתם לא חושבים שזה מעניין שהוא נולד בהוואי? אלה הן האנרגיות המקוריות של למוריה,
מלפני  50,000שנים.
בתקופת החיים הזאת ,הוא בחר להיוולד שם שוב .זה הרמז הראשון .הוא זוהה ,לפני שנתיים על-ידי
אישה שראתה במקור את צבע האינדיגו .הבסיס שמאחורי תיאור האינדיגו נובע מזו שאתם מכנים
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בשם טאפ ]ננסי טאפ[ .היא זיהתה את ברק אובמה כאינדיגו לפני יותר משנתיים ]הרבה לפני שהוא
התמודד על הנשיאות[ .הוא אינדיגו בוגר יותר ,נכון ,אבל יש לו את תכונות האינדיגו.
כעת ,הניחו לי לתאר את התכונות הללו באוזניכם ,והנה החלק הכייפי :באותם ימים שאתם מכנים
המרוץ לנשיאות ,אתם מנתחים ושוקלים כדי להחליט באיזה אדם אתם עומדים לבחור .נכון ,הייתה
ביקורת כלפי אובמה ,והביקורת הייתה זו" :הוא צעיר מדי ולא מנוסה; הוא לא יכול לבצע את הג'וב
הזה .ג'וב זה מחייב אדם מבוגר ,מנוסה ומשופשף יותר" .אין ולא יכולה להיות תגובה לטיעון זה .אבל
אם תביטו באדם ,הוא מקרין אנרגיה שהוא "היה שם ועשה זאת"! זה אינדיגו! מתוך ממלכת התלת-
ממד ,האקאשה שלו אכן "הייתה שם כבר" ואם ידעתם מה יש באקאשה שלו ,הייתם נדהמים ממה
שהוא עבר.
קיבלתם החלטה שהייתה פוטנציאל עוצמתי .בחרתם בלמוריאני ,באנרגיית אינדיגו ,בנשמה עתיקה.
זה משהו שחזינו .עכשיו אתן לו כמה עצות .הוא לעולם לא ישמע אותן] .אה ,אולי כן [.זוהי עצתי,
כקריון ,למנהיג הצעיר של המדינה שלכם .יש לי שני דברים לומר לך ,ברק .ראשית ,שמור על הגב
שלך .שנית ,אל תבטח ביועצים שלך ,משום שהיועצים ייעצו לך את מה שנהג לעבוד בזמנים עברו.
אולם האינטואיציה שלך תאמר לך מה עליך לעשות באמת .שבור את הפרדיגמות .צא מהקופסה ולך
על זה .זה עכשווי ,נכון? בזמן הזה הוא עוד לא החל את משרתו .זה עכשווי.
הביטו במה שחוללתם! לפני עשרים שנים ב"מועדון החברים" ,בחדרים האחוריים של ארצכם ,אילו
הייתם אומרים" :ובכן ,אתם יודעים בעוד  20שנים ארצות הברית תבחר באדם שחור" ,הם היו
משליכים אתכם החוצה! "בלתי אפשרי!" הם היו זועקים" .לא נרשה לזה לקרות!" הם היו אומרים.
"לעולם לא תגיעו אפילו לשלב הראשון .זה לא יכול להתרחש!" אתם יודעים שאני צודק ,נכון? האם
זה לא אומר לכם מה התרחש בפוליטיקה שלכם? היא נעה בחופשיות .אף אחד לא שולט עוד באף
חדר אחורי .במקום זה ,אתם השולטים ,אמריקה.
האמריקנים צריכים לשמוע את זה
עכשיו הניחו לי לדבר אל האמריקנים על משהו שהם צריכים לשמוע :אני עומד להחזיר אתכם אחורה
 10עד  15שנים .בזמן הזה ,אמריקה החליטה לנזוף בחברות הטבק של אותו זמן .האזרחים הבינו
שהחברות היו נטולות יושרה משום שהן ניסו לגרום לאנשים להתמכר ,אפילו לילדים! לכן אמריקה
החליטה לקחת את עצמה בידיים וכך עשתה.
התחילו לחוקק חוקים שיאפשרו בריאות לאלה שלא התמכרו עדיין ,איפשרו להם את הבחירה לבחון
סוף-סוף האם כלולה בכך יושרה ,וכך הם עשו .היום ,הכול שונה ,נכון? מה אמר שאר העולם על מה
שעשיתם? הוא צחק! באירופה המערבית ,כאשר הם ראו את מה שאתם עושים ,הם סובבו את גבם
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ואמרו" :האמריקנים המטופשים הללו .הם כל-כך מוזרים" .הם הצהירו" :זה לעולם לא יקרה אצלנו".
ובכן ,סעו לשם היום ותמצאו את אותם החוקים שיש לכם!
מדוע אני אומר לכם זאת? אני מספר לכם את הסיפור הזה משום שאתם עושים זאת שוב ,מאפשרים
לדברים להתנקות .ראשית כאן ,ובשלב מאוחר יותר ,במערכות כלכליות אחרות על הפלנטה .הסיבה
היא שאתם הייתם אלה שביצעו את השינויים הללו ראשונים! יש לכם מערכת שמאפשרת חשיפה
ללא עונש .יש לכם מערכת שמאפשרת לכם לומר את כל מה שאתם רוצים ,אז לבחון את היושרה של
הדברים שהיו בעבר מה שאתם מכנים בשם "פרות קדושות" .חברות הטבק היו פרה קדושה שכזו,
והם נפלו בתהליך הבחינה שלכם.
היושרה מתחילה להיות חשובה יותר ויותר בחיים הרגילים .יקרים ,היום אתם מצויים במשבר כלכלי.
אבל אנו רואים זאת באופן שונה .מדינה זו שלכם אינה במשבר; היא חווה שלב של גיזום .מה אתם
עושים לעצים כאשר אתם רוצים שיצמחו טוב יותר וישרדו? אתם גוזמים את הענפים ,חותכים אותם
עד לגזע .זה מכוער! אז אתם מביטים בהם ואומרים" :אני לא יודע אם הדבר הזה בכלל ישוב ויצמח".
זה מה שאתם עושים ,נכון? אבל הגנן המומחה יודע .הגנן המומחה יודע שאתם חייבים לעשות את
זה .הוא יודע שכאשר הם שבים וצומחים ,הם יפהפיים ,נכון? גדולים יותר מבעבר .אז אתם מביטים
בהם ואומרים" :וואוו ,הטבע הוא דבר מדהים!"
ובכן ,הרשו לי לומר לכם משהו נוסף שהוא מדהים .עקרון היושרה בכלכלה ,כאשר מבינים אותו,
משתמשים בו ומגשימים אותו ,יצמיח את המערכת הכלכלית שלכם מהר יותר מכפי שמישהו
מהמבקרים שלכם יוכל לומר שזה ניתן .האם תשבו שם ותפחדו מפניו? במקום זה ,אולי תבינו שהרגע
גזמתם את המערכת ,ואתם פשוט הולכים להחזיק מעמד בחורף הזה .הניחו לחורף להיות מה שהוא
וצפו בדברים הללו חוזרים ,משום שהרגע עשיתם את הבלתי אפשרי.
שוב ,אותם אנשים ב"מועדון החברים" מלפני  20שנים יאמרו" :כזו היא הבנקאות .כאלה הם ענייני
הביטוח .כך אנו מרוויחים את כמות הכסף הגדולה ביותר" .הרגע "תפסתם אותם בקלקלתם",
והדברים לעולם לא ישובו להיות כפי שהיו .לעולם.
הדבר הבא שקורה הוא התפשטות .יושרה זו עומדת להתפשט לאירופה בסופו של דבר ,ואפילו לסין.
אתם זורעים את הזרעים במקום שנברא עבורם – בארצות הברית .זה המקום שבו אתם יכולים
לעשות את הדברים הללו ואף אחד לא יכה בכם בשל כך .זה היה חלק מהפוטנציאל של המסמכים
המתוקשרים שנבראו לפני  200שנים ,שמעניקים לכם את היכולת הזאת .האם אתם מפקפקים בכך
שהם תוקשרו? לכו קראו בהם בעודם חקוקים אל תוך קירות אתרי הזיכרון לנשיאי העבר שלכם.
הוקירו אותם .מעולם לא דיברתי על כך בעבר .המערכת שבראתם היא מערכת טובה ,משום שהיא
מאפשרת בחירה אישית של בני האדם ללא עונש .אם מספיק מכם בוחרים בדבר הנכון ,שאר אנשי
העולם מביטים והם משתנים ,גם כן.
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זה קשה ,מה שאתם עושים ,ויש כמה ימים קשים בהמשך .בואו עמי  20שנים קדימה אל העתיד
ותראו סוג בנקאות שונה ,סוג ביטוח שונה ,וזה יהיה כלל-עולמי .הסיבה תהיה מה שאתם עשיתם כאן
ועכשיו .מה אתם בוחרים לעשות ומה שהקונגרס שלכם בוחר לעשות הוא ,אכן ,הולם .האם חשבתם
על כך בדרך זו? זה מידע עכשווי .זה מה שאנו רוצים לומר לכם .המצב שלכם לא קשור להתמוטטות.
אתם יודעים מה נכשל הרגע? האנרגיה הישנה נכשלה הרגע! מועדון החברים נכשל הרגע .תאוות
הבצע נכשלה הרגע .לכן מה אתם עומדים לעשות? עליכם לנפח בלון! עליכם לערוך חגיגה! אני
מאתגר אתכם לערוך מסיבת מיתון! למה לא? הביטו באמת .הביטו במה שבאמת קרה] .חיוך של
קריון[
עוצמה אישית
אני רוצה לדבר על עוצמה אישית .אני רוצה לדבר על דברים שאנשים שאלו אותי עליהם לפני זמן רב
מאוד ,על מה שעומד להתרחש .איך תוכלו לברוא שלום על הפלנטה הזאת?
יש אלה שחושבים באמצעות מוחם הליניארי המוגבל ואומרים את הדברים הבאים" :כדי שיהיה לנו
שלום על כדור הארץ ,עלינו להמיר את כל בני האדם למטפיזיקה" .זה לא יקרה .זו לא תחזית ,זו רק
מציאות .לכן ,איך זה יעבוד? אחזור ואומר משהו שלימדתי במשך  20שנים :מה שאתם נושאים ,בני
אנוש יקרים ,אינה מערכת אמונה .אתם נושאים את אנרגיית האור .כאשר אתם במקום חשוך מאוד,
הכל מותר .הכול נמצא בחשכה .אינכם יכולים לראות מישהו עושה משהו .האנרגיה שמשגשגת
בחשכה ,כמובן ,היא שחיתות ,דרמה ותאוות בצע .אולם בעת שאתם צועדים על הפלנטה הזאת ,אתם
נושאים אור .כמה מכם עשויים לומר" :אבל האור שלי קטן" .אך קולקטיבית הוא אינו קטן.
כדור הארץ הוא אנרגיה ישנה .אבל מערכת הרשת וכל שהוא קריסטלי מתחילים להצטמצם .זאת
אומרת ,הם מנקים את שדה הראייה עבור אלה שרוצים במחשבות נעלות ,אבל אינם יכולים לחשוב
אותן בחשכה .והנה אתם מגיעים עם גפרור! האור חזק דיו כדי שאחרים יוכלו לראות ,ויש די אור
במקום שבו הגפרורים מצטרפים והופכים ללפיד .אולי אתם מעטים? אולי אינכם חושבים שיש די
אור? פחות ממחצית אחוז מאוכלוסיית הפלנטה הזאת יכולה להאיר את כולה!
האור נברא כדי שאלה שלעולם לא ישבו בכיסא שכזה ]אלה שלעולם לא יקשיבו לתקשור[ ,עם
היושרה שלהם ועם האינטליגנציה שלהם יוכלו לראות דברים ששוב אינם בחשכה .הדבר יברא מצב
שבו הם יתחילו לגלות את אנרגיית היושרה .זה מה שאתם עושים ,עובדי אור יקרים .האם אתם
מבינים? אתם מאפשרים לאנושות.
יכולים להיות ששה מיליארד איש בחשכה וכמה מיליונים ידליקו את הגפרור וכולם יוכלו לראות.
אתם מבינים? אז כאשר כולם יכולים לראות ,הם לא יאפשרו לדברים להמשיך כפי שהם .זה
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הפוטנציאל שנתנו לכם לפני  20שנים .זה מה ששנת  1987וההתכנסות ההרמונית בראו בכם .אתם
עשיתם זאת .כולכם עשיתם זאת.
אפשר שאינכם מבינים את התפקיד שמילאתם במשימה ,אך אכן מילאתם אותו .אומר לכם ,כמה מכם
מתעוררים ברגע זה ואומרים" :ובכן ,מה עוד אני יכול לעשות?" אומר לכם :הירגעו .נשמו .הדליקו את
הגפרור שלכם .אל תתפסו למחשבות מה הלאה או באיזו מידה או באיזו עוצמה או האם אני עושה
זאת כהלכה .אומר לכם ,פשוט החזיקו בגפרור שלכם והניחו לאלוהים לאהוב אתכם .זה כל מה
שעליכם לעשות והדברים הללו יתווספו אליכם ואתם תוצבו במקומות סינכרוניים .תוצג בפניכם
התשוקה של המקום בו עליכם להיות .אתם תעברו ממקום למקום .אתם תהיו במקום הנכון בזמן
הנכון .זה הכול .לא מדובר בחשיבות או בתפארת או בעשייה או בהוויה .מדובר רק בקבלת אהבת
האלוהים בחייכם ומעבר ממקום למקום ללא רגשות אשמה שאינכם עושים די .אל תהיו קשים כלפי
עצמכם .פשוט היו באור.
אנו עומדים לסיים .האנרגיה אינטנסיבית בחדר הזה משום שהרוח נמצאת כאן .היא יושבת לצדכם.
היא "מוּלדת" .מולדת היא נוכחות כבדה ואינטואיטיבית שמייצגת את כל האקאשה שלכם ואת
האקאשה של אבות אבותיכם ,שמונחת עליכם ,פשוטו כמשמעו .כאשר אתם נכנסים לאותו מצב
מיוחד שבו אתם באמת מרגישים ברוח ואתם מתחילים להקשיב ,הכול נמצא שם .זו המערכת; זו
הדרך בה תוכננה ,וכך יהיה כל חייכם.
מהו אלוהים עבורכם? אתם חלק מקולקטיב ,מאנרגיה שהיא מדהימה .קראו לה אלוהים אם תרצו .זה
המקור היצירתי .הוא כל הקיים .זה אור היקום .כאשר הכל נגמר ,הוא נותר ,ותמיד יוותר .אתם תמיד
הייתם ,ותמיד תהיו .כולכם .אתם חלק מנצח ללא התחלה וללא סוף .כולכם .חשובים .כולכם.
יש תכלית לבואכם ותכלית להליכתכם .ברך אלוהים את אלה שבחרו לבוא בזמן הזה ולשאת תזוזות
ושינויים אלה ,משום שמה שהם עושים היום ישפיע על כל הילדים ועל ילדי ילדיהם מעתה והלאה .זו
האמת.
הניחו לזרעים לנבוט עתה עבור אלה שלא מאמינים בכך ,כדי שיוכלו לתבוע זאת לעצמם ביום מן
הימים ,כאשר יזדקקו לכך ,ללא שיפוט .משום שהאנרגיה שכאן לעולם אינה עוזבת .היא תמיד נגישה.
וכך הוא.
קריון
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בחירות
לי קרול מתקשר את קריון
סיאטל ,וושינגטון
 17בינואר2009 ,
מאנגלית :סמדר ברגמן
כדי לסייע לקורא ,תקשור זה תוקשר מחדש ]על-ידי לי וקריון[ והוסף לו מידע לטובת הבנה ברורה אף
יותר .לעתים קרובות ,התקשור מול קהל מכיל אנרגיה שנושאת תקשורת מסוימת שהדף המודפס
פשוט אינו יכול לחשוף .אפוא להנאתכם מסר מועצם זה שניתן בסיאטל ,וושינגטון ,ב 17-בינואר,
.2009
ברכות ,יקירים ,אני קריון מהשירות המגנטי .אמרתי מילים אלה פעמים רבות כל-כך ,לעתים באוזניי
אנשים מאמינים ,לעתים באוזניי אנשים לא-מאמינים ,שאת כולם אני מכיר ,כל אחד ואחד .האמת
היא שאני אחות ,אח ,חלק מאלוהים .איני משהו שיש לסגוד לו ,יותר מכפי שיש לסגוד לאחות ולאח
שלכם על כדור הארץ .אני משפחה ,והסיבה היחידה לתקשורים הללו והסיבה היחידה להימצאותי כאן
היא כדי לשבת למרגלותיכם ולרחוץ את כפות רגליכם ולהעניק לכם מידע בנוגע למה שעשיתם.
מעולם לא היה זמן שבו המצב הזה שבינינו היה שונה .אני תמיד בא באהבה ,מוכן לתת לכם מידע
הולם .אה ,היו רבים שאמרו שהדבר אינו אפשרי או שאינו מתרחש באמת .היו שאמרו שאירוע זה
הוא רק תעלול של אדם שמעמיד פנים .אתם יכולים לטעון שזוהי הונאה ,זיוף .אומר לכם את הדברים
הבאים :יהיה קשה לשכנע את האדם שיעזוב היום לאחר שנרפא ,כיוון שהריפוי שלו יהיה אמיתי.
הצבעים שרבים רואים הם אמיתיים אף הם.
מעולם לא היה זמן מרגש יותר מהזמן הזה! נראה שרק אתמול ,אפילו בעיני כמה מכם ,התחלתי
לתקשר עם השותף שלי ]לי[ .אלה היו הימים שבהם הוא לא יכול היה לתרגם הרבה ,אך זה השתנה.
אפילו הוא אינו יכול להאמין לתקופת הזמן שחלפה ] 20שנים[ .המסר של היום אינו שונה בהרבה
מהמסרים הרבים שניתנו בתקופת הזמן שחלפה ,חוץ מאשר שעכשיו אתם יושבים באנרגיה חדשה אף
יותר .זו אנרגיה שבראתם רק לאחרונה ,בני אנוש יקרים ,ועכשיו אתם מתחילים לראות את הפאזל
מסתדר.
אה ,עדיין ישנם אלה שיושבים כאן ואומרים" :זה בן אדם שמדבר ,לא יותר" .באמת? האם האדם הוא
שבורא את האנרגיה בחדר הזה? כיצד ייתכן הדבר? כמה מכם מתחילים להרגיש בה .האם ייתכן
שאלוהים מדבר באמצעות אדם זה? מהי הגדרה זו של אלוהים? המילה היא מילה שהמציא האדם,
אתם יודעים? אלוהים הוא מהות היקום המצויה בתוך בן האנוש ,זו הגדרת האלוהים .משום שאני
יושב למול ישויות בעלות מקור ביולוגי ושושלת אוניברסלית ,שהן חסרות גיל .תמיד הייתם ,ותמיד
תהיו ,בני אנוש .ישנם אלה שעדיין אינם מאמינים שהדבר אמיתי ,ושאינו יכול להתרחש .הם יאמרו
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לכם שאלוהים אינו מדבר כך אל בני האדם .אבל אנו אומרים לכם שוב שכך הרוח דיברה תמיד אל
בני האדם .תמיד.
הרשו לי להציב אנרגיית תקשור זו במסגרת שכיחה יותר לרגע ,כדי שתוכלו להבין טוב יותר .דמיינו
אדם בתא כלא .הזמן הוא  30עד  35שנים בקירוב לאחר מות אדונו ,והוא מוכר כשאול .אבל הוא לא
באמת שאול ,משום שהוא שינה את שמו לפאולוס ,כי ההתגלות שחווה כאשר ראה את אלוהים
באמצעות אדונו שינתה את המארג הרוחני שלו .הוא הבין את ההיתר האנושי והוא כתב לידידיו
באפסוס ובקורינתוס בעת שהיה כלוא בבית הסוהר .הוא כתב וסיפר להם על שמחתו .הוא סיפר להם
עד כמה מופלא זה היה ,משום שהמידע שקיבל ממאסטר זה ,בו כלל לא פגש מעולם ,היה עמוק
ומשמעותי .אדם זה הוא פאולוס השליח ,והמכתבים שהוא כתב הפכו לכתבי קודש בתרבות הזאת
וכתבי קודש אלה ידועים עכשיו כ"דברי האלוהים" .כעת ,הרשו לי לשאול אתכם ,מי הוא אלוהים
כאשר אתם קוראים את "אל הקורינתים" או את "אל האפסיים"? האם אלה דברי האלוהים ,או רק
מילים שפאולוס כתב לידידיו? התשובה היא – זהו פאולוס השליח ,בהשפעת אנרגיה של אהבה שלא
ניתן להכחישה .כך זה עובד והתהליך מכונה תקשור .כך היה תמיד.
אז הנה אנחנו כאן שוב עם התכונה שבה יהיו אלה שיאזינו באמצעות האוזניים ,ואלה ש"ישמעו"
באמצעות העיניים ]קהל הקוראים שיקרא בשלב מאוחר יותר[ .הדבר מציב את אלה ששומעים מאוחר
יותר ]משמיעים את ההקלטה[ בנוסף לאלה שקוראים ]אתם[ במצב קוונטי עם אלה שנמצאים כאן
"עכשיו" .לכן ,אנחנו שמים את כל הקהל במצב קוונטי חסר-זמן ,משום שמסר זה יתקיים מעבר
לתקופת החיים של רבים שחיים עכשיו.
המסר עוסק בבחירה .מה אתם עושים? מה אתם רוצים לעשות? היכן אתם? מה עשיתם? אני הוא
קריון ,חלק ממשפחת האלוהים שהיא אתם ,ומשמעות הדבר היא שאיני נמצא רק בצד האחר של
הצעיף ,בלתי מושג ושלא ניתן לגעת בו .במקום זאת ,אני צועד עם כל אחד מכם בכל יום ,כיוון
שהרוח צועדת עמכם בכל יום .אינכם חושבים על כך לעתים קרובות מספיק .אתם נוטים למדר את
החוויה הרוחנית שלנו .כשהנמצאים כאן היום יצאו מבעד לדלת ,אתם תסיימו את המדיטציות;
תסיימו את התקשור ותמצאו בזמן חברתי .אולי תלכו אפילו לאכול ארוחה נחמדה .כל הדברים הללו
הם נורמליים ,אבל אתם חייבים להבין שאנחנו יוצאים יחד אתכם ,כיוון שאנו מאוהבים בכם ,כיוון
שאנו חלק מהתהליך שלכם ,ומשום שאנו יודעים מה אתם עוברים .אתם עשויים לקרוא לנו מדריכים
או מלאכים ,אפילו יש שקוראים לנו אנרגיה .קיראו לנו כרצונכם ,אבל העובדה היא שלעולם אינכם
לבד .איזו הבטחה! הקשיבו :לאדם שלא מאמין לאמת של היום הזה יש אותה כמות של מלאכים אשר
יוצאים עמו כפי שיש לכם! האם ידעתם זאת? אז מה זה אומר לכם על אהבת האלוהים?
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הבחירה בפחד
במה אתם בוחרים עכשיו ,יקרים? כיוון שיש לכם כמה בחירות אפשריות .אתם יכולים לבחור לפחד
ממה שבא ,כי ישנם אנשים רבים שיאמרו לכם שעליכם לפחד משנת  .2012כל דבר שאמרנו במשך 20
שנים האחרונות היה קשור לשינוי משמעותי זה .זה קשור למה שעשיתם ,לפוטנציאלים של מה
שאתם יכולים לעשות ,ולמצב הנאור שהפלנטה הזאת יכולה ,פוטנציאלית ,להיכנס אליו בערך בזמן
הזה .אתם מתכוננים לשנת  – 2012לא ליום הדין עליו סיפרו לכם סוחרי הפחד ,אלא לאמת המדהימה
שניתנה לכם מהקדמונים שאפילו חרטו את המסר באבן ]כתבי המאיה[.
ההיערכות הגלקטית מתרחשת בעודכם מדברים .היא אינה משהו שאתם "תקבלו" בדצמבר  ,2012אלא
משהו שכבר מתרחש! בדקו אמת זו אצל האסטרונומים העכשוויים ,ותראו שמחזור בן  26,000שנים
כבר הגיע לפסגת ההתקדמות .מדוע אתם מפחדים ממשהו שיקרה בשנת  ,2012כאשר "האירוע" כבר
נמצא בהתהוות? בנוסף לכך ,הרגשתם את השינוי מאז שנת  !1998איך אתם יכולים להכחיש את
הדברים שסביבכם ,כשהם נעים ומשפיעים על חייכם? האין זה ברור שאתם כבר נמצאים בשיא
*

ההיערכות הזאת?

האנושות חסרת המידע מתכוננת למה שרוב בני האדם מרגישים שעשוי להיות אתגר בשנת ,2012
אבל אני אומר לכם שהוא לא יהיה ,אלא אם תבראו אותו באופן אישי .הוא לא יהיה אתגר אם עובדי
האור יקבלו את רצונם .הוא לא יהיה שונה כלל משנת  2000וחילוף המילניום או כל סמן "יום דין"
אחר שנברא על-ידי בני האדם כדי שתדאגו בקשר אליו .בריאת סמני יום הדין הללו היא עניין גדול
עבורם .התחילו לראות את האמת שבכך.
כעת ברצוני לפנות לאלה שמקשיבים ולאלה שעשויים לקרוא את המסר הזה וברצוני לומר לכם
ששנת  2012אינה קץ הזמנים .אלה אשר בנו את לוח השנה האזוטרי שלהם ]בני המאיה[ צדקו ,וזאת
אומרת שהם ראו סידור מחזורי של הגברת רטט בפלנטה אשר בסופו של דבר ישפיע על התודעה.
רשת הקריסטל החדשה נמצאת אף היא בהיערכות עם השינוי החיובי הזה ,ועובדה זו היא "קלף
ג'וקר" שהקדומים לא חזו .הוא לא הופיע בלוח השנה שלהם ,אך הוא תואם לנבואה שלהם על כדור
ארץ הרוטט ברטט גבוה יותר .רשת הקריסטל נבראה בערך בשנת  2002כדי לשאת את שינוי התודעה
האנושית ולברוא שינוי בזמן אמיתי .היא תוצר של שינוי ההתכנסות ההרמונית של שנת  1987שלא
נחזה ואחת הסיבות שאתם מרגישים שינוי ותזוזה רבים כל-כך בתקופת זמן מצומצמת כל-כך .אולם,
רשת הקריסטל הזאת לא הופיעה בנבואות שלהם ,וגם לא בנבואות של נוסטרדמוס .מה זה אומר לכם
על הפלנטה הזאת? זה אמור לצעוק שאין אף אדם שיכול לומר לכם מה עומד להתרחש!
אתם מביטים בסידור חדש של הדברים הללו .היכן אתם ניצבים בנוגע לפחד? מה הבחירה שלכם
בנוגע לכך? מה הבחירה שלכם היום בנוגע לכך? אם אתם רוצים לפחד מפניה ,אתם יכולים .זו
הבחירה החופשית שלכם .אבל ,אם אתם רוצים לגלות את האמת ,אתם יכולים לבחון את המקור!
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משום שבני המאיה נתנו לכם אותו .הם אמרו שזו תחילתה של אנרגיה גבוהה מאוד וזמן שבו
התודעה האנושית עשוייה באמת להשתנות.
אולם ,לשנת  2012יש ברגע זה את הפוטנציאל לקבל את אותה התייחסות שקיבל חילוף המילניום
שלכם – הרבה פחד ,זוכרים? לכאורה הרבה נכתב על כך בכתבי הקודש ,נכון? היו לכאורה הרבה
"בתים" ]נבואות של נוסטרדמוס[ על כך ,נכון? אך מה קרה? לא הרבה .אנו אומרים לכם זאת עכשיו,
בעודי יושב כאן בשנת  ,2014אני מוסר לכם מסר :נכון שזה מעניין שזה לא קרה! ]זהו קריון שקופץ
לפוטנציאל העתידי שבראנו ונותן לנו מסר כאילו אנו מביטים לאחור אל שנת  [.2012אז מהי
עמדתכם ביחס לנושא הזה ,בני אדם? הבחירה שלכם היא לפחד או לא לפחד .משום שמה שאתם
עושים היום נכנס אל תוך הרשת ונשאר שם .זהו קולקטיב ,אתם יודעים?
הכלכלה
מהי ההשתתפות שלכם ,הבחירה שלכם ,היום ביחס לכלכלה? אמרנו זאת בעבר .אמרנו זאת בדצמבר
 .2008האם יש לכם את האומץ לחגוג את המיתון? בני אדם יקרים ,שבארץ זו המכונה אמריקה,
ברכות על מה שזה עתה עשיתם! מעולם בהיסטוריה של האנושות לא התמודדה מדינה עם נושא
תאוות הבצע בכוח גדול כפי שעשתה כלכלה גדולה זו – אחת מהגדולות ביותר על כדור הארץ,
המשמעותית ביותר על כדור הארץ והעוצמתית ביותר על כדור הארץ .אבל אתם בחרתם לנקות
אותה .ואם אתם מסתכלים באמצעי התקשורת ,זה סיפור אימה .אם אתם מביטים באמצעי
התקשורת שלכם ,זו הייתה הפתעה! הרשו לי לשאול אתכם :איך משהו כזה יכול להיות הפתעה
כשסיפרנו לכם על כך לפני יותר משנה? האין זה אומר לכם שהפוטנציאל של הניקוי הזה היה
בהתהוות? זו לא הפתעה כלל וכלל!
אמצעי התקשורת אומרים לכם שהמיתון ימשך זמן רב ושהם לא באמת בטוחים שתהיו מסוגלים
לצאת מהבור ,אם בכלל! אבל ,הפוטנציאלים ברורים :שאתם עומדים לעבור את זה ,ממש כפי
שעברתם את האתגרים האחרים של הזמן המשתנה .במסגרת התהליך ,אתם תתחזקו .זו מהות
הגיזום!
"ובכן ,קריון ,העצים של הכלכלה השוקעת שלנו נראים די מכוערים ,נכון?" כן ,אבל כאשר אתם
מורידים את כל הענפים במסגרת גיזום ,דומה שהרגתם את העץ ,אבל כולכם יודעים מה קורה
כשהשמש עולה והאביב מגיע .כך גם בהקשר למצב שלכם .חורף הרוחניות עומד להסתיים והאביב
קרב .אתם תראו שאני צודק ,משום שזה הפוטנציאל ברגע זה בעודי מתקשר אתכם ]תחילת שנת
.[2009
אין זה שינוי שיחול רק עבור אנשי העידן החדש .אם יחול שינוי בפלנטה ,הוא ישפיע על המגמה
הרווחת של החברה .היכן קיימת מגמה רווחת זו בעוצמה הרבה ביותר? בתחום הפיננסי! ואתם
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משנים אותו ראשון .הדבר הקשה ביותר שתוכלו לעשות הוא לשנות את כללי ההלוואות והאשראי
במסגרת הכלכלה שלכם המבוססת-על-אשראי ,ואתם עושים זאת .אולי בו-בזמן הפוליטיקה שלכם
משתנה? אז האם אתם עומדים לפחד מזה? האם אתם עומדים להיות מאלה שמתחבאים? מה אתם
בוחרים היום ,מאזינים ,קוראים? משום שמה שתעשו היום ישפיע על רשת הקריסטל ,והיא תשפיע
על הפלנטה כולה .עובד אור שבוחר היום לא לפחד ,שווה איצטדיון מלא באנשים שבוחרים לפחד.
האם ידעתם זאת? הסיבה היא שאתם מחזיקים באור! זאת אומרת שרבים "יראו בחשכה" בגלל מה
שאתם עושים ,האור בורא את היעדר הפחד .כאשר שוב אינכם נמצאים במקום חשוך ,אינכם חרדים
לגבי מה שסובב אתכם .נכון ,השתמשתי במטפורה הזאת פעמים רבות ,אך זו האמת.
בחירות לגבי מידע אזוטרי
מהי בחירתכם ,מבחינה קוונטית ,בנוגע לכדור הארץ? עכשיו ,אנחנו הופכים מוזרים .אם לא חשבתם
שהתקשור הוא מוזר דיו מלכתחילה ,הוא אכן מוזר] .צחוק[ מדוע אתם כאן? מה הייתה הבחירה
שלכם בנוגע לכך? האם בחרתם לבוא בזמן הזה? מה הרגשתכם בנוגע לכך? אם אתם קוראים את
המילים הללו ,אם אתם יושבים בכיסא שלמולי ,אם אתם מקשיבים או קוראים ,רוב הסיכויים הם
שאתם מבינים שבחרתם בהתנסות הזאת .משום שזה המידע שלימדנו במשך זמן ממושך מאוד .ואף-
על-פי-כן הוא עדיין מוזר! "אתה רוצה לומר שאני בחרתי לבוא לכאן ולהיות כאן עכשיו?" כן ,כך
עשיתם.
מהי השושלת הרוחנית שלכם ומה בחרתם כמורשת שלכם ,בני אנוש יקרים? האם זו בחירתכם
לשאת את האור? אולי ,אבל הבחירה הקוונטית היא הבחירה עליה ברצוני לדבר עכשיו ,זו ששמכם
כתוב עליה במערת הבריאה ,חלק מההוראה של היום .האם אתם מבינים שהבחירה שלכם היום
עומדת לשנות את עצם מהות המבנה הקריסטלי של כדור הארץ ,ולהשפיע על מי תהיו כשתחזרו?
הבחירה שלכם היום משפיעה גם על האנרגיה של כדור הארץ .זה חדש ,זה לא היה כך לפני  20שנים.
אתם הסכמתם באופן פעיל לבוא לפלנטה בתקופת זמן זו .זה מה שמשמעותי ,למוריאנים .אומר זאת
שוב :כה רבים מכם אומרים" :אני כה רגיל .אני הולך לעבודה .יש לי משפחה .אני במוד הישרדות רוב
הזמן .אני מטפל בעצמי .אני מטפל בהם ,וזה כל מה שאני עושה" .באמת? אז למה אתם כאן? האם זו
בחירתכם רק לשרוד? מדוע אתם כאן מבחינה רוחנית? אם אתם קוראים זאת ,מדוע? מה מניע אתכם
לעשות זאת ,שורדים ,או האם יש יותר? אתם יודעים שיש יותר.
המחשבות שלכם עצמן נושאות אור .עצם הרעיון שאתם יכולים להעלות את הרטט שלכם על
הפלנטה הזאת נושא את אור כדור הארץ .התוצאה תהיה ,בתוך שני דורות ,פלנטה שונה מאוד .זה מה
שאנו רואים ,וזה מה שתמיד ראינו .מה אם זה מספיק רק להיות כאן? מעטים מכם סבורים כך ,משום
שבממד השלישי אתם מרגישים שאתם חייבים לעשות משהו שיראה בעל ערך .מה אם רק היותכם
מספיק? זוכרים מה אמרנו :תודעה גבוהה יותר שולחת אור לכדור הארץ ,נקודה .היא לא צריכה לרפא
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אנשים ,לכתוב ספרים ,או לנאום מול קהל .עובדי האור האמיתיים של הפלנטה הם אלה שפשוט
קיימים בחברה ושמפיצים את שמחתם באמצעות מפגשים וחיי חברה רגילים.
עובדי אור ,אתם מחוללים שינוי על הפלנטה ,ואתם עומדים בלוח הזמנים .יש אלה שעשויים לומר
לכם" :ובכן ,הבחירה לבוא בזמן הזה היא בחירה מוזרה מאוד ,כיוון שבחרתם בזמן קשה להיות כאן.
ראו מה קורה עם הפלנטה! בנוסף לכך ,אתם עומדים להגיע לאותו סמן בשנת  ,2012וכמובן ,כולכם
תמותו .איזו בחירה מצחיקה".
אה ,זה כל-כך משעשע! הדברים הללו ראויים לגיחוך בריא מהרוח כיוון שההפך הוא הנכון .אהבת
האלוהים לא מביאה אתכם לפלנטה הזאת כדי שתוכל לקבור אתכם בערימת עפר .היא לא מביאה
אתכם לכאן כדי שתוכלו למות מוות נורא בעת שכדור הארץ מתהפך ונפגע על-ידי מטאור .היא לא
עושה זאת .לא בשביל זה אתם כאן .באתם מתוך בחירה ,בחירה שנעשתה בצד האחר של הצעיף.
עכשיו אתם כאן עם שכל של בן אנוש תלת-ממדי ,לא עם שכל האלוהים .לכן ,מה אתם בוחרים
עכשיו? האם אתם בוחרים להחזיק באור שבאתם להחזיק או לא? אה ,אין זה מקרה שאתם יושבים
בכיסא ,קוראים או מאזינים בשלב מאוחר יותר למתקשר.
כמה מכם מתחילים להבין שהמסר הזה מיועד לכם ,ושזה אירוע אמיתי .אתם מתחילים להבין את
האמת שזהו קול הנובע מהצד האחר של הצעיף ,והקול מלא רגש כיוון שהוא מאוהב בכם .הוא רוצה
להוקיר אתכם .הוא רוצה לרחוץ את כפות רגליכם .האם אתם מקשיבים? אתה שמזלזל ,האם אתה
מקשיב? אתה שלא מאמין ,האם אתה מקשיב לי? אני אומר לך שכפות רגליך נרחצות אפילו אם אינך
מאמין ,אפילו אם אינה רוצה בכך .אתה אהוב מאוד ותמיד תהיה ,ואין כל שיפוט כלפיך כשאתה יוצא
מבעד לדלת בעודך צוחק.
באמת ,אני יודע מי אתם ,אח ,אחות ,וכאשר כל זה יגמר ותנשמו את נשימתכם האחרונה ,נהיה יחד
שוב .אז נצחק כולנו על היום הזה כשבאתם ואמרתם" :זה לא בשבילי" .אתם בוראי כדור הארץ! אתם
הייתם שם כאשר הוא היה מותך וחסר צורה ,ידעתם שיום אחד תאכלסו אותו בזמן הנכון.
מהי בחירתכם?
אה ,נשמות עתיקות ,מהי בחירתכם היום? יש לכם בחירות רבות כל-כך .מהי בחירתכם בנוגע לריפוי?
אתם רוצים בו או לא? ובכן ,לא תקבלו אותו במוד תלת-ממדי .במקום זאת ,יהיה עליכם להפוך מעט
בין-ממדיים ,והכלים הגיעו לשם כך .זה לא קל .מה אתם בוחרים לעשות? האם אתם בוחרים ללכת
לשם ,לפתוח את הדלת ,או האם זה קשה מדי .האם זה רק קצת יותר מדי מחוץ למציאות התלת-
ממדית ולכן אינכם רוצים לנסות זאת ,או אולי השכל שלכם לא מצליח לקלוט את התכנית? אולי
הייתם רוצים ,אבל אינכם יודעים כיצד להתחיל?
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הנה ההוראות שלכם .שבו למול האלוהים והיו אהובים! אמרו" :אני מוכן להפוך בין-ממדי ,לחצות את
הצעיף מבלי לדעת מדוע או איך .אני פתוח לרווחה ,להרגיש ביד מהצד השני מגיעה ואוחזת בידי".
האם אתם מעזים לעשות זאת? האם אתם מעזים להתחבר לעצמי הגבוה? מהי בחירתכם? האם זה
קשה מדי ,בלתי-רגיל מדי ,מוזר מדי? אילו רק ידעתם כמה מוזרים אתם ,כל אחד ואחד מכם עכשיו!
]צחוק[ ההגדרה של מוזר :דברים שלא מתאימים לממד השלישי!
יש מערכת יפהפיה .יפהפיה ומושלמת .נשמות עתיקות ,אני רואה אתכם בשלמותכם .איני רואה
אתכם בתקופת החיים הנוכחית עם המגדר שמודבק לפרצופכם .אני רואה את בן האנוש היקר כחלק
של אלוהים .אני אחיכם ,אני אחותכם .אתם בדיוק כמוני .בחירות.
כריית האקאשה
האם ידעתם שאם אתם "חופרים" באקאשה כבמכרה אתם משנים את כולה? ]כריית האקאשה היא
תפיסה חדשה של קריון אשר במסגרתה אתם נכנסים ובוחרים את התכונות של גלגולים קודמים.
קריון מכנה זאת מחסן של מה שכבר השגתם [.האם ידעתם שאם אתם נכנסים אל תוך האקאשה
ומשנים הכול ,הדבר משפיע על מה שיקרה בתקופת החיים הבאה שלכם? האם אתם יודעים זאת?
אם בראתם אנרגיה מוחלמת של ערך עצמי ,היא נשארת בריאה .האם ידעתם זאת? ממש כמו הצנצנת
הרוחנית שממשיכה להתמלא ,הכול נגיש לכם בפעם הבאה .אם אתם מסוגלים לברוא בריאות וחיים
ארוכים לעצמכם בתקופת החיים הזאת ,הדבר מוטבע בדנ"א הבין-ממדי שלכם .כאשר אתם חוזרים,
ואין זה משנה איזו נשמה אתם בוחרים להיות ,זו התכונה אשר תהיה בדנ"א שלכם .חשבו על
המשמעות שיש לכך עבור האנושות! מה שאתם עושים היום יהיה פני האנושות מחר.
בחירה רוחנית
כמה מכם מוכנים לגעת בפני האלוהים? מהי בחירתכם ביחס לשינוי היום? השתיים קשורות ,אתם
יודעים? השינוי בפתח והוא מתהווה מזה זמן-מה .היה עליכם לדעת זאת כאשר העולם והתמונה
הגיאופוליטית השתנו במידה כה רבה לאחרונה .אתם נמצאים באמצע השינוי .מהי בחירתכם? האם
אתם עומדים להיות חלק ממנו ולהעצים אותו? או האם אתם עומדים לפחד מפניו? משום שהדברים
הללו הם שיניעו את השלב הבא .אחד הדברים שהם יניעו יהיה באיזו מהירות תצאו מהמיתון הזה.
אם תקשיבו למומחים ,הם יתנו לכם דברים רבים לחשוב עליהם .לאף אחד אין את התשובה .אף
מומחה לא הבטיח שתחוו מיתון ואין כאן אף מומחה שיכול לומר מה עומד להתרחש .לכן ,זוהי
בחירתכם! לכן ,התאוששות מהירה היא הבחירה שלכם! "תקנו" את מה שהמומחים אומרים ,או שלא.
תפחדו מהמצב ,או שלא .תשתתפו בהתאוששות ,או שלא .זה נושא אנרגטי גדול ,נכון? אבל ,אתם
אלה ששולטים בו באמצעות הבחירות שאתם עושים ביחס אליו.
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האם אתם רוצים לגעת בפני הבורא? זה לא כל-כך קשה משום שהוא אתם .יש אנשים כאן .בני אדם
יקרים ,ישנם כאן אנשים בחדר שאומרים" :אשמח לעשות את כל הדברים האלה ,קריון .אשמח
לעשות את כולם ,אבל זה פשוט קשה מדי בשבילי .אני לא יודע מה קורה" .יש אנשים שתמיד
אומרים" :קריון ,אתה לא יודע מה עובר עליי .אילו היית יודע ,לא היית אומר את הדברים הללו".
אנשים יקרים ,אנחנו יודעים כל מה שקורה! הדברים הללו נאמרים ביושרה והם נכונים .הם מיועדים
לכם .אנחנו יודעים מה עובר עליכם ,משום שאנו צועדים אתכם בכל יום .ברגע שתשחררו את הפחד,
אתם תמצאו הגשמה .געו בפני העצמי הגבוה! זו הייתה ההזמנה שהוגשה לכם במשך שנים רבות,
למצוא את העצמי הרוחני שלכם ,למצוא את חלק האלוהים שבכם ,למצוא את החלק האלוהי שלכם.
געו בפני העצמי הגבוה היום .אני יודע מי נמצא כאן .זו מערכת יפהפיה ,שאתם מנהלים ,שאתם
תכננתם ,והנה אתם כאן שומעים וקוראים את הדברים .אתם חייבים לדעת שאינכם חסרי אונים בכל
זה .אתם שולטים ,וכאשר תבינו זאת ותקחו את השליטה לידיכם ,השלום יחל להיות שלכם לנצח.
ללא דרמה .יהיו אתגרים ,משום שכזו היא האנושות ,נכון? אבל הם לעולם לא ישפיעו עליכם בדרך
דומה .לעולם.
וכך הוא שישות זו עומדת בפניכם היום בדרך זו עם המילים שנאמרו היום בנוגע לבחירה ובנוגע
לאהבת הרוח כלפי האנושות .דעו :אינכם שונים ממני .בדומה לי ,אתם שייכים לצד האחר של הצעיף.
אתגר זה המכונה החיים האנושיים הוא זמני .החשיבו זאת לקול מהבית ,אם תרצו .יבוא יום ,אני
מבטיח ,אני מבטיח ,כאשר ניפגש שוב בהיכל הכבוד ונדון ביום הזה אתכם ,כאשר בילינו כולנו זמן
קצר ביחד ,יום שבו הנחתם לי לרחוץ את כפות רגליכם.
וכך הוא.
קריון
* למידע נוסף בנוגע לההיערכות הגלקטית הזאת ,ראו מאמר מאת לי קרול "יום הדין" – יתורגם
בהמשך .למאמר באנגליתwww.kryon.com/doom :
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שלבי השינוי הגדול
לי קרול מתקשר את קריון
מדריד ,ספרד
 21במארס2009 ,
מאנגלית :סמדר ברגמן

כדי לסייע לקורא ,תקשור זה תוקשר מחדש ]על-ידי לי וקריון[ והוסף לו מידע לטובת הבנה ברורה אף
יותר .לעתים קרובות ,התקשור מול קהל מכיל אנרגיה שנושאת תקשורת מסוימת שהדף המודפס
פשוט אינו יכול לחשוף .בנוסף ,לווה התקשור בתרגום עוקב לספרדית ,ולכן רבים מהמשפטים
הקצרים שונו במטרה להפוך את המסר לקריא יותר .הנה אפוא להנאתכם מסר מועצם זה שניתן
במדריד ,ספרד.
ברכות ,יקירים ,אני קריון מהשירות המגנטי .יש אנשים שמגיעים לכאן וחושבים שהם רואים דברים
בלתי רגילים ,משהו מיוחד .הם לא מבינים שמה שהם רואים באמת הוא את עצמם .משום שאם אתם
פותחים את לבכם למסר הזה ,אתם מתחילים לראות את המשפחה .אולי אתם מתחילים להבין מעט
יותר את התהליך? אולי אתם מרגישים שאתם לבד ,ומעולם לא מבינים שהרוח יודעת את שמכם?
הרוח מצפה לכם כאן .אנשים מסוימים מתייחסים לאלוהים בדרך בלתי רגילה ביותר .הם מאמינים
שהם נפרדים ובודדים .הם מגיעים למקום כגון זה ,ואז הם זועקים לאלוהים ,כיוון שלפתע הם מבינים
שהם יכולים .ברגע זה ,בפגישה הזאת ,בשעה שהדלת הזאת נפתחת ,ישנם אלה שיאמרו" :הדלת
פתוחה .עכשיו אני יכול להתפלל .קריון ,אנא שמע אותי" .הם לא יודעים – הם לא יודעים שהדלת
תמיד פתוחה!
אין זה מקום שאתם מגיעים אליו ומכינים את עצמכם למשהו מיוחד .במקום זאת ,זהו מקום שבו אנו
יודעים מי אתם] .מתייחס לקהל שיושב באולם [.האנרגיה המיוחדת שנמצאת כאן היא "אנו ואתם".
האם תהיתם מעודכם מי בא לראות את מי? האם חשבתם מעודכם לרגע שיש משפחה שמחכה
שתכירו בה? יש לי חדשות עבורכם :אלה חדשות שקריון מספר כבר  20שנה .לעולם אינכם לבד.
לעולם אינכם לבד! זו פרדיגמה שונה ממה שלמדתם ,נכון? יש כאן פמליה והיא הייתה כאן כל היום.
היא הייתה כאן מאז שהתיישבתם הבוקר .האם הרגשתם בה? לא אני הבאתי אותה ,אתם יודעים? כל
אחד ואחד מכם עשה זאת .הבאתם אותה באמצעות הציפיה שלכם .הבאתם אותה בשמחה לה
ציפיתם ובצחוק שיהיה כאן .בחגיגה של החיים ובמוזיקה ,הבאתם אותה.
האם ידעתם שאנרגיה של מלאכים מגיבה לשמחה? האם ידעתם שאלוהים לא הביא אתכם למקום
הזה כדי לסבול? במקום זאת ,קיימת ציפיה לאותו רגע קסום שבו תחוו התגלות ,הבנה מדוע אתם
כאן .אתם חלק מהתוכנית ,אתם יודעים? אתם חלק מאלוהים ,אתם יודעים? האם אתם יודעים
שאתם נצחיים? אינכם רק בני אנוש .אתם חלק מהיקום .וכאשר תסיימו את השלב הזה ,תנועו הלאה
לשלב הבא ,והבא ,והבא .אתם ואני צפינו בפלנטה הזאת בעת שנבנתה .קשה לכם להאמין ,נשמות
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עתיקות ,אבל אתם צפיתם בכדור הארץ נוצר וברמה מסוימת ,ידעתם שתהיו כאן – אולי אפילו היום,
אולי אפילו שתשבו כאן.
ההוראה מתחילה
אני עומד לתת לכם משהו הערב .אני עומד לתת לכם רשימה אקדמאית ,אבל היא תהיה רשימה
מיוחדת .ברצוני לשרטט לכם הלילה את האנרגיות של שלבי השינוי הגדול .אגלה זאת לכם עכשיו
בכל האהבה ,כחלק מהמערכת של השינוי הממשמש ובא.
אולי חשבתם שהשינוי זה אינו "מאורגן" כלל? תמיד יש תוכנית ,תוכנית שאתם בראתם ושהנחתם
במקומה .אין זו תוכנית ליניארית אנושית ,אלא תוכנית קוונטית שהונחה על פני שטח ליניאריים.
הדבר מאפשר לכם להבין אותה טוב יותר ,אבל האמת היא שניתן ליישם באופן מיידי את כולה או
חלק ממנה .לכן הלילה נעניק לכם את החלק הליניארי שלה ,כדי שתוכלו להבין טוב יותר מה התרחש,
ומה מתרחש.
לפני  20שנה התחלתי למנות באוזניכם את הדברים להם תוכלו לצפות במסגרת השינוי הזה .אינכם
יכולים להחזיק בציפיות ללא תוכנית ,ותוכנית זו היא תוכנית דינמית .זאת אומרת ,היא מסוגלת לנוע
עם הליניאריות של האנרגיה שלכם .זוהי תוכנית שיש בה מעט קוונטיות – זאת אומרת ,חלק ופיסה
של התוכנית תמיד מתרחשים והסדר של הרשימה יכול להשתנות .קשה להסביר אותה ,אבל קיימת
תוכנית אנרגיה ,ומכלול התוכנית מכונה "השינוי הגדול" .שמעתם עליה גם מאחרים ,ולמעשה היא
החלה לפני שקריון הגיע לכדור הארץ בשנת  .1989אבל שלא תהיה לכם טעות ,היא הסיבה
להימצאותי כאן.
אתן לכם את שלושת חלקי השינוי .השלושה הם ) (1מה שכבר הוגשם והושג (2) ,מה שאתם עושים
עכשיו ,ו) (3מה שעוד יגיע .בזמן שאני מספר לכם עליהם ,אני רוצה שתחושו התרגשות ,כיוון שהרבה
כל-כך ממנו כבר התרחש! הדבר מעניק אמינות למסר הזה ,כיוון שאתם יכולים לראות את מה
שאמרתי לכם שיתרחש ,ולראות שאכן כך היה .אז תוכלו לראות את מה שאומר לכם שהם
הפוטנציאלים ,ולבסוף להירגע ולהתרגש בנוגע לעתיד.
הרבה מרגישים שכל הדברים הללו הם אקראיים ומתרחשים בעולם בעת הזאת כתוהו ובוהו הנמצא
בנפילה חופשית .כמה מכם צופים בחדשות ואתם פוכרים את אצבעותיכם" .אנחנו בצרות" ,אתם
אומרים .אבל אם תבחנו בקפידה את העבודה של קריון ,תראו שאמרנו לכם שזה יתרחש ,וכך היה.
השינוי הזה אינו תוכנית של אלוהים .זו תוכנית מעשה ידיכם ,ומשהו שאתם לוקחים בו חלק .לכן,
אפרט את חלקיה באוזניכם .הרגישו רגועים שאתם נמצאים באמצע משהו שישנה את עתיד
האנושות .יש לכך תכלית ,אתם מבינים?
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יש אנשים רבים כל-כך שרוצים רשימות ,וזו אחת מהפעמים היחידות שאתן לכם רשימה שכזו! הגיע
הזמן שתשמעו מידע זה בשלמותו .הוא ניתן פעמיים קודם לכן בתקשור .זה חדש עבור השותף שלי,
בכך שהמורכבות של המידע כה רבה ,שהוא צריך היה לעבוד עמה שלוש פעמים כדי שתושלם .בפעם
הראשונה אמרתי לשותף שלי לא להקליט את המסר .אמרתי לו שהוא ידע מתי ,כיוון שציינתי קודם
לכן שהוא יוכל להקליט אותו כאשר יינתן במדינה שלא דוברת את שפתו .אולם ,הוא פירש זאת
כ"מדינה שאינה המדינה שלו" ,וכאשר היה ביבשת אוסטרליה ,מידע מתוקשר זה ניתן שנית ,אך עדיין
לא היה שלם .לכן מכשיר ההקלטה המשובח שלו הפסיק לעבוד למשך התקשור ,אבל הקליט את כל
השאר ]קריצה של קריון[ .יש שיכנו זאת סנכרוניות .יש שיאמרו שזה צירוף מקרים .הוא אומר שזו
מתנה ,כיוון שהדבר מסייע לו לנווט את עבודתו אל מעבר למה שציפה .עכשיו בספרד ,אנו מבקשים
ממנו להקליט את המידע ,וזה מקור התמליל הזה.
לא אשתהה בכל נקודה ואסביר אותה ,כיוון שכמה מכם כבר יודעים רבים מהפרטים ,שהוסברו
פעמים רבות בשנים האחרונות .אולם אני עומד לתת לכם את הנקודות העיקריות.
ישנם שלושה שלבים לשינוי .שלוש הוא אחד מהמספרים העוצמתיים ביותר .נעשה בו שימוש
ברוחניות ברוב מערכות האמונה על הפלנטה שלכם .הוא מייצג את האנרגיה של "הזרז" .זרז מוגדר
כאנרגיה שמקדמת שינוי בדברים הסובבים אותה מבלי להיות מושפעת בעצמה .האנרגיה שאינה
מושפעת היא אהבת האלוהים ,שאינה משתנה .הדברים שסביבה אשר משתנים הם התודעה האנושית
וכדור הארץ.
השלב הראשון
השינוי הגדול החל בשנת  1987עם ההתכנסות ההרמונית .החלק הראשון של השינוי הסתיים בשנת
 .1999חשוב שתבינו שחלק ראשון זה של השינוי כלל את ההיערכות הגלקטית .כיוון שאנרגיית
ההיערכות הגלקטית האמיתית החלה בחלק הראשון של השינוי .כפי שציין השותף שלי ,היערכות
אסטרונומית זו לא תגיע בשנת  .2012היא כבר כאן .אין זה מידע אזוטרי ,אלא משהו שהאסטרונומים
שלכם יאשרו באמצעות הטלסקופים והמחשבים שלהם .אנשי קדם עשו כמיטב יכולתם ,והייתה זו
הערכה טובה .אבל תאריך ההיערכות הגלקטית העומד על  2012אינו נכון.
יש כאן אנשים שיושבים בכיסאות שיודעים מה כוונתי 20 .השנים האחרונות היו מדהימות עבורכם,
נכון? ראו מה התרחש ואת ההתעוררות והשינויים שקרו ...הכל ללא כל נבואה שחזתה אותם .אלה
שצעדו על הבמה היום לא התעניינו בדברים רוחניים לפני  20שנה .אה ,אולי הם חיפשו ,אבל לא
הייתה להם ליבה ,לא היה להם מרכז ,לא הייתה להם תכלית .וזה כולל את האדם שמתקשר למולכם
]לי קרול[ ,ואת אלה שתקשרו לפני על הבמה הזאת ]ג'פרי הופי – טוביאס[ .לפני  20שנה ,כולם היו
נפרדים ולא הכירו זה את זה ,ללא כל מטרה רוחנית .לא היה להם מושג מה הוא קריון או מי הוא
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טוביאס .כלל וכלל לא .החיים שלהם היו חיים של גברים בעלי קריירה ,בגיל שבו ללכת בעקבות
תשוקה אחרת לא היה משהו שנהגו לעשות .אבל הם עשו זאת ,וזה תואם לשינוי הגדול.
זיכרו ,אין דבר כזה נבואה ,אלוהים לא יכול לומר לכם מה עומד להתרחש ,משום שעל הפלנטה הזאת,
בני האדם הם ששולטים" .אם זה ככה ,קריון ,איך אתה יכול לספר לנו על התוכנית?" הסיבה היא
שהדברים האלה שאני מדבר עליהם הם הפוטנציאלים הניצבים למולנו ,שנוצרו על-ידי תודעת
האנושות .לכן ,מה שאני מספר לכם הוא דבר שאנו מפרשים מתודעת הפוטנציאלים .אין אלה
נבואות ,אלא אנרגיות פוטנציאליות של מה שאתם עומדים להגשים בעת שתפעלו באמצעות האנרגיה
של התודעה שיש לכם עכשיו .הרבה התרחש בעשרים השנים הללו ,וזה חלק מהשינוי .זו הייתה
התוכנית משנת  1987עד שנת  – 1999אמרנו לכם שהדברים הבאים יתרחשו:
זיכרו ,בעת שאני מדבר אליכם עכשיו ,זוהי היסטוריה .אבל כאשר אמרתי לכם את הדברים בשנת
 ,1989היה זה העתיד שלכם .הדבר הראשון שעמד בפתח היה "תזוזת הרשת המגנטית" .זו הסיבה
שבאתי לכאן .קבוצת הרשת הגיעה בשנת  1989ועזבה בשנת  ,2002והרשת הוזזה בשל הסיבות שנתתי
לכם ומניתי באוזניכם במשך  20שנה .היה זה כדי לבנות מטריצה לשינוי בדנ"א שלכם .זה באמת מה
שאירע ,כיוון ששדה הרשת המגנטית נע במידה רבה בזמן הזה ,והוא מצטלב עם השדה המגנטי של
מרכיבי הדנ"א שלכם .חפיפה זו שידרה מידע ,אנרגיה וקוונטיות חדשה אל הדנ"א שלכם ,שתמיד היה
מוכן לכך מבחינה קוונטית.
הפריט השני בשלב הראשון הזה היה "הימנעות מאנרגיית הארמגדון" .כעת ,למען אלה מכם שחושבים
שדבר לא אירע ,הרבה מאוד אירע :הפלנטה הזאת זזה אל תוך אנרגיה אחרת בזמן הזה .אחת
מהמערכות הפוליטיות הגדולות ביותר על הפלנטה התמוטטה ולא שבה ,זוהי ברית המועצות .שוב,
אנו אומרים לכם שאין נבואה של נוסטרדמוס שחזתה זאת ,וזה צריך לומר לכם משהו .הדבר שינה
את העתיד במידה רבה ,ואף-על-פי-כן אף נביא לא ניבא זאת .קרה משהו שהיה מחוץ לכל דבר שנאמר
לכם .אירוע בודד זה שינה את העתיד של מלחמה פוטנציאלית שלא תתרחש לעולם .תרחיש
הארמגדון פשוט לא התרחש .חזרו וקראו את הנבואה שלכם ,היא אמרה זאת בברור.
"התחלתם בבניית מה שאנו כינינו בשם 'רשת הקריסטל'" .הדבר הפך לשינוי רשת בין-ממדית בזמן
אמיתי עבור הפלנטה .הסברנו זאת בעבר ,ולכן אין זה הזמן לפרט את המשמעות .אבל רשת קוונטית
אזוטרית זו מאפשרת יישום בזמן אמיתי של שינוי התודעה שאתם עוברים היום בכדור הארץ.
במסגרת המערכת הישנה מתתם והלכתם למערת הבריאה לפני שניתן היה ליישם משהו ברשת
הקריסטל .אבל עכשיו ,אתם עושים זאת ברמה קוונטית בשעה שאתם כאן.
הקרמה היא אחת מהאנרגיות האזוטריות הגדולות והחזקות ביותר .אנשי קדם הכירו אותה ,דיברו
עליה ולימדו אותה .הבודהיסטים ידעו ,וההינדים ידעו .המערכת עבדה והיא נמצאת עדיין במקומה
היום .אבל אינכם זקוקים לה במסגרת האנרגיה החדשה הזאת ,ולפני  20שנה אמרנו שאתם יכולים

23

"להימנע מהקרמה" עמה הגעתם .האם שמעתם אותי? זו הוראה ישנה של קריון ,אבל כמה מכם
צריכים לשמוע זאת שוב .אין כל תוכנית האומרת שאתם מגיעים לכאן כדי לסבול .אין .שוב אשאל,
האם שמעתם? משום שכמה מכם תקועים בתלם הישן הזה ,שבו אתם מאמינים שהדרמה שמקיפה
אתכם היא משהו שבאתם לכאן לחוות .אין זה כך! באתם לכאן כדי להימנע ממנה ולהפוך למגדלור
עבור אנרגיה חדשה!
השינוי הגדול הוא חלק מההתעוררות שמבטלת תכונה קרמתית זו .אמרתי לכם זאת בספר הראשון
של קריון ,שאתם יכולים לצאת לגמרי מהאנרגיה הקרמתית הזאת" .אז בשביל מה באנו?" שוב ,באתם
כדי לשנות את הפלנטה ,וכך עשיתם! באתם כדי להפיץ כאן אור ,וכך עשיתם! אני מרחיב על התכונה
הזאת משום שחשוב שתשמעו זאת שוב .אין עליכם כל חותם שאומר שאתם חייבים להגשים דבר זה
או אחר .אפילו אמרנו לכם ש"מתרחש שינוי אסטרולוגי" .חייב היה להתרחש ,משום שאלה מכם
שחושבים שהמחזור האסטרולוגי הוא סטטי ונצחי שוכחים מה ברא את המערכת.
אסטרולוגיה היא המדע העתיק ביותר על הפלנטה ,נדחף על-ידי המגנטיות וכוח הכבידה – משום
שאלה הם הדברים שמזיזים את המיקומים של הפלנטות סביב השמש ומעניקים אנרגיה למערכת
המגנטיות וכוח הכבידה ,אשר מובאת לכם אז באופן אישי באמצעות ההליוספירה של השמש ]נקודת
המשען של כוח הכבידה של מערכת השמש[ .היא חופפת אז לרשת המגנטית של כדור הארץ ,שחופפת
אז לתכונות המגנטיות של הדנ"א שלכם .לכן ,כאשר אתם משנים אחת מהתכונות הללו ,לפתע
החישובים והמרכיבים של מערכת האסטרולוגיה משתנים אף הם.
כאשר הזזתם את הרשת המגנטית של הפלנטה במסגרת השלב הראשון ,המפות האסטרולוגיות של
האנושות זזו אף הן במעט .חלה חלוקה-מחדש בסך כולל של שלוש מעלות במפה .אין זו תזוזה של
שלוש מעלות במפה ...אולי חצי מעלה בבית אחד ,חצי מעלה בבית אחר ובעוד אחד .כמה מהם גדלו
וכמה מהם קטנו .לכן אם אתם אסטרולוגים ואתם רוצים לדעת עוד ,יהיה עליכם לעשות מעט שיעורי
בית .ראו מה מתרחש עכשיו באמת בחיי האנשים ,בניגוד למה שהמפות הישנות אומרות שאמור
להתרחש .תוכלו לפתור את הנושא עם זמן ועבודה ,כך שתוכלו למעשה לראות בזמן אמיתי מה הן
האנרגיות ,בהשוואה למה שהן אמורות להיות .התוצאה צריכה לעצב מחדש את הבתים .העניקו
תשומת לב מיוחדת לצדק ,ולאותם בתים שמושפעים על-ידי צדק .הוא אחד מהשחקנים הראשיים
באנרגיה החדשה.
הפריט האחרון של השלב הראשון הוא" :שינוי במזג האוויר" .סיפרנו לכם על כך לפני  20שנה .אמרנו
לכם שיהיו מקומות על כדור הארץ שבעבר הניבו יבולים ששוב לא יניבו יבולים .אמרנו שאזורים
מסוימים שמעולם לא הניבו יבולים יתחילו בכך עתה .מה זה אומר לכם על המתרחש? זהו שינוי גדול
במחזור המים של הפלנטה ,והוא החל" .קריון ,מדוע מזג האוויר משתנה? מה ההיבט הרוחני?" אינכם
נותנים לעצמכם קרדיט לגבי האנרגיה העצומה שיש לכם כאנושות .כיוון שאתם האצתם את הרטט
של הפלנטה אפילו מעבר למה שבני המאיה אמרו שתעשו .עבור הליבה הגיאולוגית ,הזמן נע מהר
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יותר .אך עבורכם הוא יחסי ונותר כשהיה .האם עליי לשאול כמה מכם חשו באופן אינטואיטיבי
שהזמן מאיץ? אתם יודעים זאת ,וכדור הארץ מרגיש בכך .אתם חווים עכשיו מזג אוויר שלא היה לכם
לפני מאה שנים או יותר ,והשעון הנצחי של כדור הארץ האיץ .הסברנו זאת בעבר ,והסברנו את
המשמעות .סיפרנו לכם על המונח שהמצאתם )התחממות גלובלית( וכיצד היא מתרחשת למעשה,
מבלי לדעת שהיא מבשרת על מחזור התקררות .אלה הן התכונות של השלב הראשון.
השלב השני
השלב השני מתרחש משנת  2000עד שנת  .2012השלב הראשון היה בניית מיטת האנרגיה שתברא את
מה שהשלב השני והשלב השלישי עשויים להגשים .אתם מצויים כעת בשלב השני .האם ברצונכם
לדעת מה אתם עושים? ]חיוך[ הדבר הראשון הוא הקשה ביותר .עליכם להבין אותו .שותפי ,דבר
לאט ,כיוון שזה קשה ]קריון פונה ללי[.
כאשר התודעה האנושית מצפה למשהו במשך יותר מאלף שנים ,קיימת אנרגיה שנבנית על הפלנטה
עצמה .אין זו רק ציפיה מודעת ,היא גם מערבת את גאיה .התודעה יכולה להגשים מציאות ,ועד שנת
 1987ציפיתם לשינויים גלובליים גדולים שיתרחשו סביבכם .בחנתם את עבודת בני המאיה ולא
ראיתם את ההתגלות שהייתה להם ,אלא את האימה שפורשה-שלא-כהלכה שחשבתם שהם נתנו לכם.
ראיתם את קץ העולם ,וציפיה זו עוטפת את הפלנטה כשמיכה .היו נבואות אבדון רבות בנוגע לשנת
 ,2000ואנרגיה של ציפיה שאפילו גאיה חלקה .הדבר הראשון שאתם עושים בשלב זה הוא "ביטול
תזוזת כדור הארץ" .הנביאים יאמרו לכם עדיין שהוא עומד לזוז! מדענים רבים יאמרו לכם שהוא יזוז.
כל התכנות הישן של אלף שנים אומר לכם זאת .אבל אני אומר לכם את הדברים הבאים :אור מרוכז
של קבוצה שהיא קטנה כקהל הזה תמנע ממנו לנוע! כיוון שאפילו כמות אור זו בחשכה של פוטנציאל
זה ,תשנה את פוטנציאל החורבן .זה הדבר הראשון ...ודרך אגב ,אתם עושים זאת .מה קרה בשנת
 ?2000כלום .כעת נביאי החורבן הזיזו את תשומת הלב שלהם לשנת  ,2012ושוב אתם יכולים לפחד
מפניה אם אתם רוצים ...או לשנות זאת.
הלאה :שכתוב של הגדרת המילה "חוזה" .זה מאוד אזוטרי ,כיוון שהוא מתייחס לתפיסה הגורסת
שאנשים מגיעים עם מה שהוא לדעתם חוזה רוחני .בדרך כלל ,הוא נברא מתוך הקרמה ,אך תכופות
הוא גם משהו שקיים בדנ"א ,שצועק לכם מדוע אתם כאן .הרשו לי לשכתב את תפיסת "החוזה" ברגע
זה .אעשה זאת למען האנרגיה החדשה הזאת ,ואשתמש בשיטת השאלה והתשובה:
"קריון ,האם יש לנו חוזה שקובע שעלינו לעשות דבר-מה?" כן" .האם זה למשך תקופת החיים?" כך
היה ,באנרגיה ישנה יותר ,אך אין זה כך עוד" .ובכן ,מה משך הזמן שלו עכשיו?" יום אחד! שעה אחת!
בכל יום או רגע ,אתם יכולים לשכתב אותו .בכל יום אתם חותמים עליו ,או שלא .תוקפו פג במשך
הלילה וכאשר אתם קמים בבוקר אתם משנים אותו ,אם אתם רוצים .האם אתם מבינים מה אני
אומר? אף אחד מכם לא בא לעשות משהו באנרגיה החדשה הזאת ,לבד מדבר אחד :להתקיים על
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הפלנטה הזאת באהבת האלוהים ולנווט את עצמכם למקום שבו תוכלו להאיר אחרים באור הגדול
ביותר .זה הכל.
אנרגיות ישנות יותר מציבות גבולות ליניאריים סביב החשיבה הרוחנית שלכם .אתם באים והולכים,
מטפסים על סולם זה או אחר ,ומגשימים דבר זה או זה עבור האלוהים .זו מערכת ממודרת שמגיעה
עם מעטה עבה של היסטוריה רוחנית מאנרגיה ישנה .השינוי הגדול הוא חלק מהקוונטומיזציה של
הדנ"א .הוא מאפשר שינוי רוחני ממשי של התכלית ,בעודכם כאן .זה מבלבל אנשים רבים,
שמתעוררים כשחלומותיהם קרועים לגזרים ,ומרגישים שהם נכשלו .מקום זאת ,הם מתכוננים
לאופקים חדשים ,אולי לאופקים שבעבר ניתן היה להגשים רק באמצעות מוות ולידה מחדש .אבל
עכשיו ,הם נעים קדימה מתוך חכמה ותכלית חדשות ,מאירים באור שיעזור לפלנטה בדרכים שאפשר
שמעולם לא תיארו לעצמם.
לכן ,אם באתם כדי לכתוב את אותו ספר ,או להיות אותו מרפא ,אל תתאבלו על העובדה שהדברים
הללו לא התרחשו .אולי המאסטריות שלכם הופעלה ובמקום זאת אתם הולכים להפיץ אור בכל מקום
בו תצעדו .הספר ועבודת הריפוי ...משמעותיים הרבה פחות מהנפלאות שאתם נושאים עכשיו .חשבו
על כך .זוהי דינמיקה שלא תימצא בדוקטרינות הדת המקובעות ,עד אשר הדוקטרינה תשתנה ,והיא
עשויה להשתנות!
ואז יש את נושא השינוי שמתחולל בדנ"א שלכם .לימדנו זאת במשך חמש שנים .לא אפרט אותו
עבורכם עדיין ,משום שהוא חלק מהוראה מתמשכת .לפני שבוע ,התחלנו בזיהוי הרובדים הממשיים
שעמם אתם עובדים בשלב הזה .אלה הם רובדים קוונטיים; הם רובדים בין-ממדיים .זו הוראה כה
קשה ,משום שהיא חורגת מכל חשיבה ליניארית .הדבר מעולם לא נעשה בעבר על הפלנטה .הוא
מתחיל להזיז ולשנות את עצם הליבה של התכנות המנטלי שלכם ,הכל לטובת העצמת החיים.
שלב שני זה הוא המקום שבו אתם מתחילים להזיז את האנרגיות הקוונטיות של הדנ"א .זה השלב
שבו אתם מתחילים לעבוד עם הקוונטיות שיש לכם כבני אדם ,ושתמיד הייתה לכם ,אך שהייתה
רדומה .אפשר שאין לכך כל משמעות עבורכם .זו המתנה הגדולה ביותר והמדהימה ביותר של השלב
הזה ,ואני דיברתי עליה לעתים קרובות כל-כך .לכן ,לא אפרט זאת כאן שוב ,אלא אומר לכם שהיא
נותנת לכם את ההזדמנות "לכרות את התיעוד האקאשי" .זאת אומרת ,אדם יכול למעשה להיכנס
ולבחור את התכונות הדרושות לו כדי להעצים תקופת חיים זו .אלה הן תכונות הנמצאות בבעלותכם,
ושלמדתם באמצעות התנסויות בגלגולים קודמים .אתם יכולים להשיב אותן לעצמכם ולהשתמש בהן
שנית .זה מעניק פרידגמה שונה לחלוטין לריפוי ולהגשמה! נשמות עתיקות ,הרגישו בגלגולים
הקודמים שלכם .אילו היה לכם מחסן של אנרגיה ויכולתם לאחסן בו מיכלים ,לכולכם היו מאות
מיכלים .אבל בפרדיגמה התלת-ממדית שלכם ,אתם מניחים אותם בארון וקוראים להם גלגולים
קודמים .אז אתם נועלים את הארון ומאמינים שאינכם יכולים לעולם לשוב ולפתוח אותו .אתם
עושים זאת משום שבממד השלישי ,העבר אינו נגיש .אבל במצב הקוונטי ,הוא אכן נגיש! זוהי
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הקוונטומיזציה של הדנ"א .אמרנו לכם פעם שההתעוררות שלכם היום יכולה לשנות את העבר.
עכשיו ,האם אתם מתחילים להבין כיצד? בתודעה שלכם ,העבר חלף ואיננו .אבל במצב הקוונטי ,כל
שחוויתם קיים עדיין כאן .לכן ,ככל שהדנ"א הופך קוונטי יותר ,יעלו ויופיעו כל אותן תכונות
מהגלגולים הקודמים שלכם ואתם תוכלו להשתמש בהן.
בואו ניגע בפסים אישיים לפני שנמשיך :רק עניין אחד לפני שנתקדם .הרשו לי לתת לכם פרדיגמה
נוספת לריפוי :נניח שיש כאן אדם .דבר מה שוצף בגופך ואתה היית רוצה לסלקו .אולי אינך חושב
שאני יודע מי נמצא כאן ,נכון? האם אני מדבר אליך באופן מספיק ברור או לא ,אדם יקר?
]אתנחתא[
בפרדיגמה התלת-ממדית ,אתה מייחל למצב שבו היית יכול לרפא זאת בדרך כלשהי ,נכון? אתה רוצה
להוציא זאת מגופך ולהכניס משהו אחר במקומו .הרשה לי לתת לך רעיון שונה לגמרי :מדוע שלא
תשנה אותו פשוט? בדממת המדיטציה שלך ,מדוע שלא תדבר אל הרמות הקוונטיות של הדנ"א שלך?
"איך אעשה זאת ,קריון?" עשה זאת באמצעות העצמי הגבוה ,שהיה שם איתך בכל תקופת חיים! האם
ידעת זאת? עצמי גבוה אחד ,תקופות חיים רבות .יש לך ידיד שהיה שם בכל פעם! אמור לאותו עצמי
גבוה" :מצא לי תקופת חיים שבה לא הייתי חולה במחלה ,והנח אותה בדנ"א הנוכחי שלי!" משום
שהיא קיימת בדנ"א שלך ,ברמות הבין-ממדיות .התיעוד האקאשי האישי שלך נמצא בדנ"א שלך!
העלה באיטיות את אותה תקופת חיים .החלף את החלק של הדנ"א שיש לך עכשיו ,עם התכונות של
דנ"א אחר שהיה אף הוא אתה ...בתקופה שחיית כבר ושהשגת כבר .הוא עדיין שם " .אנחנו באמת
יכולים לעשות את זה ,קריון?" כן ,זה השלב שבו אנו מלמדים זאת .זה השלב שבו אתם יכולים
להתחיל בתהליך למידת הנושא הזה – יותר מכפי שקיוותם ,אולי.
"עכשיו זה מתחיל להיות מוזר" ,אתם אומרים .נכון! משום שכאשר אתם בוחנים את המתנות
הקוונטיות ,הן לא הגיוניות .אבל בתוכנית אהבת האלוהים ,הן כן הגיוניות .אינכם צריכים להבין זאת,
יקרים ,כדי לעשות זאת" .קריון ,זה מסובך מדי .אני צריך רשימה .מה הדבר הראשון שיש לעשות? מה
הדבר השני?" מדוע אנשים עושים זאת? מי אמר לכם שאתם צריכים לדעת איך זה עובד? "ובכן,
קריון ,זה פשוט היגיון בריא .אנחנו צריכים לדעת משהו על הנושא לפני שאנו מפקידים את כל חיינו
בידי התהליך?" באמת? אז כאשר תעזבו את החדר הזה ,כנסו אל המכונית שלכם ,וכולכם עצרו אז
את כל שאתם עושים ,הוציאו את מדריך המכונית מתא הכפפות ,ולמדו את הרשימה על כל חלקיה.
בסדר? ככלות הכל ,אינכם יכולים להפקיד את חייכם בידי מערכת שאינכם מבינים ,נכון? אני חושב
שאתם מבינים את כוונתי .אתם עושים זאת כל הזמן! אז מדוע שלא תבטחו בדרכי הפעולה של
אלוהים ,שאוהב אתכם ,כאשר אתם כבר עושים זאת עם מכונית שאפילו לא יודעת את שמכם? אתם
מבינים מה אני אומר? זה היה השלב השני.

27

השלב השלישי
השנים  2012עד  2025הן השלב הסופי .אני אומר לכם עכשיו שהדברים הללו ישמעו מדהימים מדי.
מה שאני נותן לכם עכשיו הם רק פוטנציאלים ואתם עשויים לשמוע ולומר" :ובכן ,אלה הם רק
פוטנציאלים .הם מדהימים מדי .הדברים האלה לא יכולים להתרחש" .חזרו עמי  20שנה לאחור .כל
הפוטנציאלים שנתתי לכם בשנת  1989התרחשו .הם התרחשו משום שזה מה שהיה בתוך
הפוטנציאלים .הייתה זו "קריאה" של תודעת האנושות .לכן אני עושה זאת שוב כעת .אלה הם
הפוטנציאלים של השלב הסופי של השינוי הגדול.
הראשון הוא "שינוי בעצם החשיבה החברתית האנושית" .הוא מייצג את האנרגיות הקשורות לאופן
שבו אתם עובדים וחושבים .אלה הם מסוג הדברים שסוציולוג יחקור .הרשו לי לתת לו שם נוסף :זהו
שינוי ממשי לרטט גבוה יותר של הטבע האנושי" .קריון ,זה בלתי אפשרי .הטבע האנושי הוא הטבע
האנושי .אנחנו לא יכולים לשנות אותו" .ובכן ,אתם כבר התחלתם .אתם מתחילים לנקות את
המוסדות הפיננסיים שלכם ברחבי העולם .האם שמתם לב? יקירים ,אם מישהו היה אומר לכם לפני
 30שנה שאתם עומדים לנקות את המוסדות הפיננסיים שלכם ,הייתם צוחקים .כיוון שאתם הרי
יודעים כיצד החברה פועלת .אלה שיש להם כסף מנצחים .הבנקים מחזיקים בכל הקלפים ,והם
מנוהלים על-ידי אנשים בחלונות הגבוהים .לא ניתן לגעת בהם ,כיוון שתכופות הממשלה מורכבת
מאותם אנשים! ובכן ,מדוע שלא תאמרו להם זאת היום .הביטו סביבכם ,משום שדבר-מה אירע זה
עתה .זה לא עובד ככה ,נכון? מה חולל את השינוי? תודעה .פרדיגמה חדשה .אתם יכולים לראות זאת
בחדשות.
הנה עוד אחד" .שינוי במה שהטבע האנושי יאפשר ביחס לממשל"" .זהירות קריון ,אל תדבר על
פוליטיקה .אתה תסתבך בצרות" .לא אסתבך בצרות .אני אומר לכם לצפות למנהיגות שאכפת לה
מכם" .אתה רוצה לומר שהפוליטיקה תשתנה?" היא כבר השתנתה .היא מתחילה .צאו וראו .בסופו
של דבר ,אתם תראו התבטלות מוחלטת של אנרגיית הדיקטטורה הישנה .הפוטנציאל הוא שאתם
תראו זאת לפני  .2013הם עומדים ליפול ,אתם יודעים ,כיוון שהאנרגיה של האוכלוסיה לא תתמוך
במנהיג מאנרגיה ישנה .זיכרו היכן שמעתם זאת ...בפגישה אזוטרית מוזרה עם ברנש בכיסא שהעמיד
פנים שהוא מתקשר] .קריון מתחכם ...הומור של קריון[ אז כאשר תשמעו זאת ,אתם תבינו טוב יותר,
נכון? "אולי היה שם משהו אמיתי" ,אתם תאמרו" .אולי זה היה אמיתי" ,אתם תאמרו .אולי אתם
יכולים לדלג על כל הדרמה של השנים הבאות ולחשוב על כך עכשיו? ]שוב הומור של קריון[
המנהיגים האלה עומדים ליפול .אתם תראו התפתחות איטית של מנהיגות שתצוץ בכל רחבי כדור
הארץ ,ושתכלול אנרגיה חדשה של דאגה לציבור" .מוגזם לבקש דבר כזה מהפוליטיקה ,קריון" .חכו
וראו .זו רק ההתחלה של שלב אחרון זה .דברים רבים עומדים להתרחש .הדבר הבא קשור לזה ,משום
שיבשת הנמצאת במוד הישרדות בשל מחלה אינה יכולה לתמוך במנהיגות בעלת תודעה גבוהה.
קיימות יותר מדי הזדמנויות לרדיפת כוח ולתאוות בצע .אבל כאשר יבשת נרפאת ,הכול משתנה.
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הנה הדבר הבא :אתם עומדים לרפא יבשת .חכו וראו .זה מתחיל .צפו לשינוי גדול באפריקה .אמרנו
זאת בעבר ,אפילו במסגרת הפגישות בהן דיברתי במקום שאתם מכנים בשם "האומות המאוחדות".
אפריקה מעולם לא הייתה שחקן פוטנציאלי בשדה הכלכלה ,משום שהיא הייתה חולה .מה קורה
כאשר אתם מרפאים יבשת? אומר לכם .לפתע ,האנשים ביבשת זו רוצים גם כן את מה שיש לכם –
ממשלה שעובדת ,שלום ,בתים בבעלותם ,בתי ספר ,בתי חולים ואפילו בנקים שמהם הם יכולים
ללוות .אין להם דבר מכל אלה עכשיו ,לא באמת .כל דבר בעל ערך מגיע ממקום אחר .זאת אומרת
שאתם עומדים לראות יבשת שקמה ושעומדת להפוך לשחקן עיקרי על במת ההשפעה הכלכלית
והפוליטית של כדור הארץ – יבשת שלמה עם כל המשאבים שיש בה ,אפילו עם פוטנציאל של איחוד
לטובת מטרה משותפת ,בדומה למה שיש לכם עכשיו באיחוד האירופי שלכם .אני נותן לכם מידע,
וכאשר הדבר יתרחש ,שוב ,אני אומר לכם לזכור היכן שמעתם אותו.
לפני שנים רבות ,המחשבה השכיחה הייתה שאף אחד לא יכול להחשיב את סין כשחקנית משמעותית
על הבמה הכלכלית .הם היו בפיגור ,בעלי מערכת שלעולם לא תהפוך מערבית ,לא היה להם רצון
להצטרף לשאר מערכות הכלכלה של העולם .ראו מה קרה בשלושים השנים האחרונות בלבד .עכשיו,
ראו את אפריקה בעיניים שונות.
ולבסוף ,עוד שינוי בדנ"א שלכם .אני יכול לומר כמה דברים שיתנו לכם רמזים .אה ,השותף שלי רואה
מה עומד לבוא עכשיו ,והוא אומר" :אשמח מאוד להיות כאן כשזה יתרחש" .הוא מדבר אליי עכשיו
והוא אומר שזה יקרה עוד הרבה זמן .והוא אומר" :האם אהיה כאן ,קריון ,כדי לראות את זה? אני
יודע מה אתה אומר לנו .אני יודע שזה מגיע" .ואני אומר לו בפומבי" :אה ,אתה תהיה כאן .אני רק לא
עומד לומר לך כמה זקן תהיה ,אבל אתה תהיה כאן".
הקשיבו :יש משהו בדנ"א שלכם שעומד להתגלות באיטיות רבה מאוד .זה מחקר ,בעוד  15שנים .אתן
לכם את השם שלו עכשיו ,כדי שכאשר הם יפתחו אותו ,הם ידעו כיצד לקרוא לו" .הצופן הלמוריאני".
הנה .עכשיו אתם יודעים .הרבה כל-כך מתרחש .עכשיו כשנתתי לכם את השם ,חכו לאלה שישתמשו
בו מעט מוקדם מדי .השתמשו ביכולת ההבחנה שלכם לגבי האמת.
מחשבות לסיום
"ובכן ,כל הדברים הללו נשמעים נפלאים ,קריון .הם באמת יכולים להתרחש?" לא רק שהם יכולים
להתרחש ,הם הסיבה לכך שאנו אומרים שפניכם מועדות לשלום עליי אדמות .יהיו אלה שידכאו
אתכם ויאמרו שהדברים הללו לא יתרחשו לעולם .אל תקנו את הדרמה שלהם .אל תאמינו לאלה
שנמצאים בפרדיגמה הישנה .טובה לא תצמח מאדם שמאמין בכל-כך הרבה פחד ושהוא עומד למות.
זו מהות החוזה שלכם ,להחזיק באור הזה ,בכל מדינה ,בכל שפה .רבים עושים את מה שאתם עושים.
יש כאן מטרה גדולה יותר מאשר סתם לחיות את חייכם ולקוות שתשרדו .קיימת מטרה שבה אתם
אחראים למעשה לשינוי האנרגיה של הפלנטה ,יום אחד בכל פעם ,בשמחה ומתוך בריאות ותכלית.
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זה המסר להיום ,וכמעט שסיימנו .רק עוד רגע אחד.
]אתנחתא[
איני קריון המורה .אני לא מנותק .איני נפרד מכם .איך אוכל לספר לכם מי אני? אני פוסע בדמיון
ובאינטואיציה שלכם .אני חלק מהמוזיקה שמתנגנת כאשר אתם שמחים וצוחקים .אני חלק מלב
המשפחה ,החוט שמחבר אתכם לחלק האלוהים שבהווייתכם .אני יודע מתי אתם עוזבים כדי להגיע
לפלנטה ,עוזבים את הצד שלי ,שהוא לאמיתו של דבר הבית .אני יודע מתי אתם חוזרים להיכל הכבוד
כדי לחגוג את אותו מעבר מוזר שעברתם פעמים כה רבות בעבר ,את היותכם בן אנוש על הפלנטה
בממד השלישי.
יש כאן אנשים שאיבדו חברים לאחרונה .אתם בוכים ומתייפחים כיוון שהם אינם .אני רוצה לומר
לכם משהו .הם בסדר גמור .הם יותר מבסדר .הם שמחים .המעבר לא היה כואב .הם מביטים עליכם,
מחזיקים בידכם ,והם מבקשים מכם לרפא את לבכם .זה יקרה גם לכם ,אתם יודעים? ממש כפי
שקרה שוב ושוב בעבר .אה ,קיים רגע שבו אתם מבינים שסיימתם ,ואתם זוכרים וזוכרים .אז אני
רואה אתכם בהיכל הכבוד .איזה איחוד מחדש הוא זה! זה מתרחש ברגע זה" .קריון ,איך אתה יכול
להיות בשני מקומות בו-זמנית?" אני יותר מאשר בשני מקומות ,יקירים .כיוון שאני בצד האחר של
הצעיף במצב קוונטי .כולכם במצב זה אך אינכם זוכרים .כאשר אין שעון ,אין זמן .עבר ,הווה ,עתיד,
הכול מתמזג יחד .במצב קוונטי ,אין דבר כזה מקום .כאשר אתם שם ,אין זה קשה כל-כך לראות את
פני הבורא.
דעו זאת ,בני אנוש .אתם אהובים מאוד .זה המסר של קריון ותמיד יהיה.
וכך הוא.
קריון
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הפעלת הדנ"א
קריון באמצעות לי קרול
ריגה ,לטביה
 15במארס2009 ,
מאנגלית :סמדר ברגמן
כדי לסייע לקורא ,תקשור זה תוקשר מחדש ]על-ידי לי וקריון[ והוסף לו מידע לטובת הבנה ברורה אף
יותר .לעתים קרובות ,התקשור מול קהל מכיל אנרגיה שנושאת תקשורת מסוימת שהדף המודפס
פשוט אינו יכול לחשוף .בנוסף ,לווה התקשור בתרגום סימולטני לארבע שפות .משפטים קצרים שונו
במטרה להפוך את המסר לקריא יותר .הנה אפוא להנאתכם מסר מועצם זה שניתן בריגה ,לטביה
במארס .2009
ברכות יקירים ,אני קריון מהשירות המגנטי .שוב אנו אומרים שהאנרגיה שמצויה במקום זה היא
טהורה .שוב אנו אומרים שאין כל סדר-יום או מניפולציה .אין שום תוכנית ללכוד את רצונכם; רק
לפתוח את לבכם.
בני האדם מחפשים אחר הבורא ,והם עושים זאת כמעט מהרגע בו נולדו משום שמשהו חסר .אומר
שזוהי המוזיקה ,השיר שהם שמעו במשך עידנים בצד האחר של הצעיף ...בצד שלי .זה הלם להיוולד
על הפלנטה הזאת בגוף אנושי ,לקבל שוב לפתע את המבנה התאי .זה הלם למערכת שהיא הנשמה.
הדבר הברור ביותר במעבר מהצד האחד לשני הוא התחושה שלפתע אתם לבד .אז אתם מקדישים את
שארית חייכם לחיפוש אחר החתיכה החסרה.
כמה מכם גילו ,אולי במשכני התפילה שלכם ,מהי התחושה לכרוע ולזמן את עוצמת האלוהים...
ולהרגיש בה שוטפת אתכם .אם כך קורה ,אתם רוצים רק לשבת שם ,נכון? התחושה יפהפייה .כמה
מכם ,בזמן המדיטציה שלכם ,מרגישים בתחושה דומה .היא מדהימה! משום שאתם יכולים לשבת
"ולהיות בקשר" ,אתם חושבים ,לזמן קצר .זה משהו פיזי שאתם יכולים לעשות כדי למצוא את
החיבור החסר.
באותם רגעים קצרים ,הכול כשורה .באותם רגעים אתם מרגישים שאתם נוגעים בפני האלוהים ,רק
במעט .וכאשר אתם עושים זאת ,אתם שומעים את המוזיקה והכול בסדר .אתם מקדישים זמן רב
ומנסים לברוא מחדש משהו שחסר ...חסר מרגע הלידה.
האנושות תמיד עשתה זאת .אני יודע מדוע ,משום שעבורי ,המוזיקה לעולם לא מפסיקה .אומר לכם,
כקריון ,איני יכול לדמיין מצב שבו לא אשמע את המוזיקה .אנו רגילים למקהלות השמימיות ששרות
באור בצד הצעיף שלי ,משום שאנו נצחיים ושייכים לכאן .אתם ביליתם נצח בשני הכיוונים ,מאזינים
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לה גם כן ,אך מנותקים ממנה לגמרי כאשר אתם מגיעים לכדור הארץ .כמה מתסכל עבור בן האנוש,
שהמוזיקה נעלמת ...שהיא אינה שם.
לכן אנו מתחילים בהוראה היום ,ואנו מתחילים באומרנו את הדברים הבאים :יש אנרגיה חדשה על
הפלנטה ,ואנרגיה זו רוצה עכשיו להפעיל חלקים ופיסות של אנרגיית הנשמה שלכם שאנו מכנים
בשם דנ"א .זהו אותו חלק של גופכם שהוא הן תלת-ממדי והן רב-ממדי ,שם שוכן העצמי הגבוה.
כאשר אתם מפעילים את האנרגיה באמצעות הכלים החדשים ,אתם גם מפעילים את ההיערכות
מחדש של הרשת המגנטית ,את כינון רשת הקריסטל ,את מחזור הרטט של גאיה ,שבני המאיה חזו...
כל הדברים הללו משתתפים .אז אתם מוסיפים את האנרגיה של ההתכנסות ההרמונית ,שמעניקה
לכם רשות להתחיל בתהליך שהוא השלמה מקודשת ,שהוא מאסטריות.
אלה הם כלי המאסטריות – היכולת שלכם להבין מצב קוונטי ,שנמצא בתוככם .בתהליך גילוי זה,
כמה מכם יתחילו לשמוע את המוזיקה שנית .אני מבטיח .לא יהיה זה משהו שכדי להגשימו יהיה
עליכם לשבת ולמדוט ,משום שדנ"א ,כאשר הוא מפועל ,נשאר כך ]שונה[ .לא תדליקו ותכבו אותו.
זהו פאזל מורכב ,ואיתגרתי את השותף שלי הערב להיזהר ולדבר לאט כדי שהמסר יועבר כהלכה,
יוסבר בתמציתיות ,ויתוקשר באהבה.
הדברים הבאים יתומללו ויכללו בספר ,ולכן אלה הן הוראות שהשותף שלי ]לי[ שומע בפעם
הראשונה .משום שספר הדנ"א נמצא בהתהוות וזה יהיה פרק בו ,כיוון שזה החלק המעשי של משהו
שמעתה והלאה היה רק אקדמאי 12 ...הרובדים של הדנ"א ,כיצד הם מזוהים ,מה שמותיהם ,מה
תכליתם .אבל עכשיו הסיפור מתרחב והערב אני בוחר לתת מידע זה לנמצאים כאן במקום נפלא זה
]האיצטדיון של ריגה[ ,מקום זה בעל שפות רבות ]המדינות הבלטיות[ ,מקום זה של חירות שהושגה.
יש סיבה מדוע אנו חושפים אותו כאן ,וחלק מהסיבה הוא משום שזה לא מסר מערבי! זה מסר
אוניברסלי המיועד למשפחה כולה ,והיא יושבת למולי עכשיו ,מקשיבה בשפות רבות ]אנגלית ,לטבית,
רוסית ,ליטאית ,אסטונית[ ,אבל שמרגישה רק שפה אחת – השפה השלישית ,של האהבה.
ההוראה מתחילה...
אנשים שהשתתפו בתקשורים כגון זה שאלו שאלות ,הם שאלו את השותף שלי" :מה כל הסיפור הזה
על הדנ"א? מדוע קריון תמיד מדבר על הדנ"א? מדוע הוא לא מדבר על דברים אזוטריים אחרים? למה
הוא לא מספר לנו לשם מה הגענו? במקום זאת ,הוא רק רוצה לדבר על כימיה" .אם אתם מאלה
ששואלים שאלות אלה ,יקירים ,עדיין אינכם מבינים את הנושא הגדול שנחשף :בתוך המבנה התאי
שלכם נמצאים כלי המאסטריות והם לא בלתי נראים .הם חלק מהמבנה התאי ,שהמדע חוקר היום
בדרך שונה לגמרי .הסודות הרוחניים נמצאים בתוך הדנ"א! מערך ההוראות של המאסטריות נמצא
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בדנ"א! לכן ,לימוד אזוטרי של הדנ"א הופך ללימוד של מאסטריות ,האלוהים שבפנים ,וכניסה לכל
היש.
יש לכם בגופכם מאות טריליונים של העתקים של הסליל הכפול ,ואני נתתי לכם את השמות של
האנרגיות המצויות בהם .כעת נדבר על שניים מסויימים מהם .אולם ,לפני שנדון בפרטים עלינו לתת
לכם שוב כמה מהתרחישים שעליכם להבין.
בני האדם רוצים רשימות! אתם רוצים למדר הכול כדי שתוכלו להבין ליניארית כיצד הדברים עובדים.
הדבר עוזר לכם ללמוד ,כיוון שכולכם רגילים לחשיבה ליניארית .אתם גם רגילים לתפקודים מכניים
וכימיים בעלי תכלית אחת .אפילו התפקודים הכימיים המורכבים ביותר עובדים באותה דרך בכל
פעם .אתם מגלים מה עושה מה ,ואז מיישמים זאת לשורה של תכונות שמתרחשות בסדר מסוים
במשך הזמן .בסופו של דבר ,אתם הופכים לכימאי שמכיר תהליכים ליניאריים אלה.
דנ"א קוונטי לא עובד באופן ליניארי .לכן ,אינכם יכולים למדר את תפקודו .לכך אני מתכוון :בתוך
המכונות המורכבות ביותר על הפלנטה ,אלה שמכילות עשרות אלפי חלקים ,החלקים תמיד מבצעים
את אותה פעולה .יכול להיות לכם משהו מורכב פי אלף משעון יוקרתי ,אבל הקפיצים וגלגלי השיניים
הם תמיד קפיצים וגלגלי שיניים .הם עושים את אותה פעולה שוב ושוב באופן מורכב.
מכשירי האלקטרוניקה המתוחכמים ביותר שלכם עושים את אותו הדבר .הם מספקים מיליוני
תהליכים זהים שוב ושוב ,והמסלול של האלקטרון תמיד מבצע את אותו חילוף ...תהליך בודד שנעשה
במהירות במורכבות ליניארית .לא הדנ"א .הוא אינו מכונה .אתם חייבים להתחיל לחשוב על הדנ"א
כאינטראקטיבי עם עצמו לגמרי ובאופן מוחלט .כאשר חלק אחד משתנה ,החלק שלצדו גם משתנה.
אינכם יכולים אפוא לזהות תכלית אחת של חלקי דנ"א ספציפיים ,שתמיד עושים את אותו הדבר.
חשבו על השעון המורכב שהזכרנו .נניח שהוא היה בין-ממדי ,והקפיץ יכול היה לפתע להפוך לגלגל
שיניים ,וגלגל השיניים יכול היה לשנות את גודלו לפי הצורך? חשבו על כך – חלק ששוב אינו דרוש
פשוט נעלם ואם משהו נחוץ ,שלא היה שם קודם ,אזי הוא מופיע! זה יהיה באמת מורכב ,נכון?
בנוסף ,שעון קוונטי זה מחליט בעצמו לשנות את מסגרת הזמן שעמה תוכנן לעבוד .מוזר? זהו הדנ"א
הקוונטי.
לפני זמן מה ,נתנו הסבר לגבי  12הרובדים של הדנ"א כפי שהם קיימים בדרך אקדמאית .אולם נזהרנו
שלא לומר לכם מה עושה כל רובד .נתנו לכם רק את התכלית שלהם ואת האנרגיה שלהם או את
תכונות האחסון שלהם .אתם תראו זאת בעוד רגע .אך בעת שהם עובדים יחד ,כל אחד משתנה; זאת
אומרת ,השינוי שלו תלוי במה שעושה הרובד האחר .לכן תוכלו לומר שיש לכם מנוע שבו כל החלקים
ממשיכים לנוע ולהשתנות בהתחשב במה שהמנוע צריך .הוא מורכב והוא קוונטי.
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במצב קוונטי ,אין זמן .במצב קוונטי אין מקום ממשי שבו נמצא משהו .משום שהמכניקה הקוונטית
גורסת שכל חומר ,אם תרצו להשתמש במונח זה ,או כל אנרגיה ,אם תרצו להשתמש במונח זה,
נמצאים בכל מקום יחד ,כאחד .דמיינו משהו כה מורכב! כעת דמיינו שהוא משוכפל מאות מיליוני
פעמים בתוך הגוף שלכם.
יש עוד משהו .עוד קודם שנתחיל למנות את החלקים הללו שהם מערך הכלים החדש ,יש עוד משהו.
]אתנחתא[
השותף שלי מהסס משום שאני מראה לו את התמונה ,ואין מילים .אין מדע ,עדיין .זה חדש עבורו.
כדי שהדנ"א יעבוד כהלכה ,כדי שהוא יעשה את כל הדברים עליהם דיברנו באופן אזוטרי וקוונטי300 ,
טריליון חלקי דנ"א חייבים כולם לדעת משהו בו זמנית! חייבת להיות תקשורת שמתרחשת בדנ"א
המיקרוסקופי של ציפורן הבוהן שלכם ,בו בזמן עם השערה הארוכה ביותר על ראשכם .שניהם
חייבים לדעת זאת באופן מיידי .אחר-כך אותם טריליוני חלקים חייבים להסכים ,חייבים להיות בעלי
קליטת תודעה אחת .הכל חייב להתרחש בהקשר תלת-ממדי – זאת אומרת ,במסגרת המציאות שלכם.
אין מילה במדע שלכם לתהליך זה ,אלא אם תבקשו לאמץ את המושג "שיזור" ][entanglement
שמשמש לתיאור פוטונים.
במקום זאת מתרחשת "התמזגות של אנרגיות" .משמעות המילה "התמזגות" )באנגלית( היא למעשה
עירוב של אנרגיות ,כך שלאמיתו של דבר הן הופכות למשהו אחר ,לאחדות .המדע עדיין לא רואה
זאת בתוך הדנ"א ,אבל ברמה מסוימת הם יודעים שזה חייב להתקיים .אחרת כיצד יכול הגוף האנושי
לעשות את מה שהוא עושה?
המבנה התאי הוא ספציפי וייחודי .כמו המכונה הליניארית ,יש לו התמחות ,ואתם שמעתם על תאי
גזע שנושאים ייחודיות זו .אבל הדנ"א זהה בכל הגוף .הוא אינו ספציפי .אין לכם דנ"א של ציפורן
הבוהן או דנ"א של השיער או דנ"א של הלב .יש לכם פשוט דנ"א שהוא ייחודי לכם .טריליונים של
העתקים של אותו תרשים אנושי קוונטי חייבים לדבר אלה עם אלה באופן מיידי או שתחדלו
להתקיים .כיצד הם עושים זאת? לא ניתן במדע שם ממשי שיתאר את תהליך התקשורת שבין סלילי
הדנ"א ,אבל הוא ינתן .זוהי קוונטיות בתוך "מרק" המגנטיות.
בואו נבחן עתה כיצד התקשורת מתרחשת ,והפאזל מתחיל להיבנות .משום שהמאסטר המגנטי ניצב
לפניכם .רבים חשבו במשך שנים שהתכונות המגנטיות של קריון קשורות לרשת .זה נכון רק באופן
חלקי ,אך למעשה מדובר במגנטיות של הדנ"א .משום שכמו שהשותף שלי ציין בסדרת ההרצאות
מוקדם יותר היום ,יש משהו על הדנ"א שעליכם לדעת ,והוא שיש לו מרכיבים מגנטיים .לכל סליל
דנ"א יש שדה מגנטי שחופף לסליל שלידו ,שחופף לסליל שלידו .מאות טריליונים של חפיפות שוות
מודעות אחת .אז דבר זה מייצג חותם מגנטי שהאדם נושא עמו .המגנטיות היא אנרגיה בין-ממדית,
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אנרגיה קוונטית ,וחותם זה בורא את ההילה של האדם .ההילה אינה שדה מגנטי ואתם לא תהיו
מסוגלים לראות הילה בעזרת ציוד מגנטי .ההילה היא תוצאה של התמזגות תקשורת דנ"א בתוך הגוף
האנושי ,חותם קוונטי ,מיזוג של אנרגיה שיוצרת שדה קוונטי שבעת הזאת לא ניתן למדוד אותו
בעזרת המכשירים המצויים על הפלנטה ,עדיין לא.
אני אומר לכם את הדברים הללו משום שעליכם להבין שמה שמתרחש בתוך הדנ"א ,מתרחש בבת
אחת בכל רובד אנרגיה שלו .חשבו על התיאום ,על הפאזל .אם ברצונכם לקיים הפעלה אזוטרית
חדשה כלשהי בתוך הדנ"א שלכם ,חשבו מה חייב להתרחש! מאות טריליוני חלקים מקבלים אותה
בבת אחת .מה תהיה ההרגשה?
חשבו לרגע...
תקשרתי מזה כמה דקות .אולם בקהל בגודל זה ישנם נתיבים רוחניים רבים .יש שמתחילים להבין
שזו תקשורת אמיתית ויש שלעולם לא יבינו זאת .יהיו מי שיבינו את הדברים שיאמרו בהמשך ויהיו
גם כאלה שלא .לכן המסר מתומלל כך בזמן אמיתי כדי שתוכלו לשוב ולקרוא את המידע בעת הצורך.
אך שום דבר לא יעניק לכם שוב את מה שמתרחש ברגע זה; אתם נמצאים במצב קוונטי ,בני משפחה
יקרים ,ממש ברגע זה .נצלו את הרגע .משום שבמקום זה יש אנרגיות קוונטיות שצועדות במעברים.
חלקן נוגעות בכם עכשיו ואתם יכולים להרגיש בהן.
פרטי פרטים...
בואו נדבר על הדנ"א .שותפי ,זה קריטי .העבר את המספרים במדויק; העבר את התכלית במדויק,
ולמד זאת באופן שמאפשר הבנה] .אלה הן הוראות ללי[.
ָ
באנרגיה החדשה הזו ישנם חמישה רובדים שמפועלים במידה שתאפשר למתנות גדולות להגיע
לידיכם .אך אטעה אם אומר שזה מתרחש בדרך ליניארית ,משום שאחד מתוך החמישה תמיד מופעל.
לכן למעשה ,מדובר בארבעה ועוד אחד! כבר נכנסנו לצרות משום שאנו הופכים אנרגיות קוונטיות
למשהו ליניארי ,מנסים לספור אותן .בכל זאת נעשה זאת ,משום שאין שום דרך אחרת שבה אוכל
להסביר לכם דברים קוונטיים ,אלא רק להפחית אותם למבנה תלת-ממדי לטובת הוראה .כך נעשה.
חמש אנרגיות קוונטיות קשורות למתנות העידן הזה .חמש ,באופן ספציפי .אך תוכלו לומר שאיננו
יכולים להתעלם מהרובד הראשי ,משום שזה הרובד התלת-ממדי העיקרי .אם זה מה שאמרתם ,אתם
צודקים .לכן למעשה הגענו לשש אנרגיות ,אבל אני עדיין עומד לדבוק בתפיסה של החמש ,כיוון
שרובד הדנ"א הראשון תמיד מושפע מכל דבר שמתרחש בתוך האחרים .הרובד הראשון מזוהה כסליל
הכפול התלת-ממדי ...הכימיה הליניארית שאתם יכולים לראות מבעד למיקרוסקופ .אף-על-פי
שהחלקים לא משתנים ,האופן שבו הם מקיימים אינטראקציה מתוכנת על-ידי  11הרובדים האחרים.
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לכן ,מספר אחד תמיד משתנה .הוא מייצג את הכימיה; הוא מייצג אפוא את מה שאתם רואים
ומרגישים.
בנומרולוגיה ,חמש מדבר על שינוי ,והולם שנציב אנרגיה זו בהקשר לשיעור הזה .חמשת האנרגיות או
הזהויות של הרובדים הן הרובד השני ,הרובד השישי ,השילוב של רובד השביעי והשמיני ,והרובד
התשיעי .אלה מייצגים חמש אנרגיות הכוללות שישה רובדים .אסביר תוך כדי ,ואמנה אותם בסיכום.
זוהי הוראה אזוטרית והיא מורכבת .היא יפהפייה ,חדשה ומתחילה להסביר לכם כמה דברים ,תפיסות
שעליכם לדעת .היא מספקת הסבר למתנות ההתחלתיות של השינוי ,ומספקת איכויות שבהן תוכלו
להשתמש ושבהן לא יכולתם להשתמש עד כה .היא מתחילה להסביר את הבלתי ניתן להסבר.
כבר נתתי לכם את הנומרולוגיה הכללית של השיעור הזה .נכנסנו כבר אפוא לאנרגיה של
הנומרולוגיה .אם אתם מפקפקים בכך שאנו עוסקים באנרגיה של הספרה חמש ,אזי עשו את הדבר
הבא :קחו את הרובד השני ,השישי ,השביעי ,השמיני והתשיעי ,חברו אותם יחד ותקבלו אנרגיה
בנומרולוגיה שהיא חמש ] ,32 .[2+6+7+8+9=32כאשר הופכים אותו לספרה אחת ,שווה חמש .לכן
שוב ,משמעות הספרה חמש היא שינוי אוניברסלי .התכוננו לשינוי!
כעת ,אתן את מה שהשותף שלי מכנה הסתייגות] .חיוך[ שום דבר מהדברים הללו לא יקרה לכם אם
לא תרצו בהם .אלה הן מתנות עבור עובדי האור .אם עובדי האור רוצים לפתוח את הדלת ,אם הם
רוצים לפתוח את החלקים הקוונטיים של עצמם באמצעות תודעת הבחירה ,אזי השינוי יתרחש .אם
לא ,שום דבר לא יקרה .המציאות שלכם על הפלנטה הזאת נדחפת על-ידי בחירה אנושית מודעת.
עבור אלה שלא מבינים את התפיסה הזאת ,אחזור שוב על הפרדוקס המפורסם של הארדי .הוא גורס
)בתחום המדע שלכם( שבמצב קוונטי ,פוטונים נצפים משנים את תכונותיהם .למעשה אין הבדל,
כיוון שהכוונה שלכם היא התצפית שבוראת שינוי עבור הדנ"א הקוונטי שלכם .ללא כוונה ,דבר לא
קורה.
הדוקטור הטוב בעל השם הליטאי-למחצה ]ד"ר טוד אובוקייטיס ,חבר בצוות של קריון[ מסביר זאת
היטב .הוא אומר שהדנ"א דומה מאוד למטוס הסילון המשוכלל ביותר שנוצר אי פעם .אולם ,האנרגיה
על הפלנטה ,שמדברת ,פשוטו כמשמעו ,אל הדנ"א שלכם באמצעות השדה המגנטי ,הייתה תמיד
נמוכה .בהשוואה לאנרגיה של המאסטריות ,בהשוואה לאנרגיה של הנביאים ,הדנ"א שלכם היה תמיד
בעל אנרגיה נמוכה .לכן ,אותו מטוס סילון נפלא של האנושות פשוט הסיע הלוך ושוב על המסלול ,כל
הזמן ,במשך כל ההיסטוריה .כעת זה משתנה ,ואתם מוכנים לטוס .זה המסר ,וזה תמיד היה המסר.
בואו נפרט מה שונה.
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הוראת הדנ"א ...שיעורים קוונטים לכם ולעבר שלכם
הרובד השני של הדנ"א תואר כשיעור חייו של האדם .כאשר אתם מפרידים את הדנ"א לאנרגיות ,ואז
הופכים אותן לתלת-ממדיות לטובת הלימוד ,קל יותר להבין .חשוב שתבינו מהו שיעור החיים ומדוע
הוא נמצא בדנ"א שלכם .אתם מגיעים לפלנטה עמו ,וזה משהו שהובנה עבורכם בשל התיעוד
האקאשי .זאת אומרת ,שיעור החיים שלכם קשור לגלגולים הקודמים שלכם.
לכן ,כיוון שהוא קשור לגלגולים הקודמים ,לתיעוד הדנ"א האקאשי האישי שלכם ,הוא קשור לרובדים
שבע ושמונה ]הרובדים הלמוריאנים של הדנ"א שלכם[ .כבר אנו מקיימים אינטראקציה ,נכון? אף
רובד לא עובד לבד ,אבל בואו נחזור לרובד השני.
עבור אלה מכם שעשויים לומר" :שיעור חיים? נשמע כמו קרמה" ,אין זה כך .אין כל קשר לקרמה.
במקום זאת ,זוהי אנרגיה שעטיתם על עצמכם ושכמה מכנים בשם תכלית .מה הדבר שמניע אתכם?
כמה מכם מגיעים והתאים שרים מסר שאומר" :לעולם איני רוצה להיות לבד" .מהו לדעתם שיעור
החיים כאן? להיות לבד! נשמע לא הוגן ,נכון? אבל זו האנרגיה של שיעור החיים.
כל מה שהגלגולים הקודמים שלכם כללו בפאזל המייצג דברים שלא הגשמתם עדיין הופך למעשה
לשיעור החיים שלכם .יש רבים בחדר הזה ששיעור החיים שלהם דומה מאוד וכאשר אומר לכם מהו,
אתם תדעו שאני צודק .במשך דורות ,למדינות הבלטיות הייתה מציאות חיים שהוגדרה עבורן .אתם
כאלה ,וכאלה .תחשבו כך או כך ,ורבים מכם יודעים על מה אני מדבר .לכן ,יש שיעורי חיים רבים
מאוד בחדר הזה שעוסקים באותו דבר :לעולם לא להניח למישהו אחר להגדיר אתכם שוב כחברה.
הניחו לחירות ולעצמאות הכלל-ארצית שלכם להשתקף בחשיבה שלכם .אין זו קרמה ,זה אישי וזה
משתקף במה שאתם עושים עם אחרים .זהו שיעור החיים שלכם.
האם אתם יודעים מה זה עושה לכם כקבוצה? זה מאפשר לאנרגיה שלכם לנסוק! אל תופתעו אם
מתרחשת התעוררות במקום הזה ,שהיא רוחנית ביסודה .כך זה עובד .זה הרובד השני ,והוא משתנה.
"איך הוא משתנה?" תשאלו אולי" .שיעור החיים חייב להיות שיעור החיים .כיצד הוא יכול להשתנות
אם הוא מבוסס על מה שכבר קרה?" אענה לכם כך :הוא משתנה ביכולתו להתגשם .לכן השיעור עשוי
להיות אותו הדבר ,אבל התוצאה של השיעור מתעצמת במידה רבה .הישארו עמי.
הרובד שתמיד מעורב בכל הדברים הוא הרובד השישי .האם אתם יודעים מהי הנומרולוגיה של
הספרה שש? לכו חפשו ,משום שאמרנו לכם כבר :שש מייצג את האנרגיה של העצמי הגבוה.
]אתנחתא[ אם לא שמעתם זאת בעבר ,עליכם לשמוע זאת עכשיו :היכן הוא העצמי הגבוה? ובכן,
בהתבסס על המילים עצמן ,הוא צריך להיות במקום גבוה ,נכון? אבל אין זה כך .החלק היחיד שגבוה
הוא התפיסה שלכם את הרטט שלו .הוא נמצא במקום שגורם לכם לרצות לסגוד לו .האם הבנתם
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שרבים מכם נכנסים לבתי התפילה כדי להתחבר עם עצמכם? אתם כורעים על ברכיכם ושומעים את
המוזיקה ומתפללים לעצמכם!
אני לא מנסה לפגוע .אני נותן לכם מידע מהותי על הדרך שבה האדם פועל ,ועל תפיסת האלוהים
שלכם .העצמי הגבוה ,אותו מלאך דגול ,מלאך זהוב ,אותם פיסה וחלק שמחוברים לצד האחר של
הצעיף ,שהוא הנשמה המהותית שלכם ,תמיד נראים לכם כאלוהים .אך הוא חלק מכם ...והוא נמצא
בתוך הדנ"א שלכם! הייתם רוצים להיות מחוברים אליו כל הזמן ,נכון? ובכן ,קודם שאנרגיה חדשה זו
התפתחה ,היה עליכם לעבוד לשם כך ,משום שהוא לא היה עדיין בהישג ידה הרגיל של התודעה
האנושית .עכשיו הוא כן!
מה בנוגע לחיבור מתמשך של מאה אחוזים עם העצמי הגבוה? "נו ,קריון ,אילו היה לי חיבור שכזה,
הייתי כמו מאסטר" .בדיוק! ומה מונע מכם לחשוב שדבר שכזה הוא אפשרי ,אנשים יקרים? האם זה
נפלא מדי בשבילכם? זה לא נפלא מדי! זו תחושה של תכלית בחיים ,ויש סיבה מקודשת להיותכם
כאן .אה ,האתגרים באים והולכים ,אבל אלה הם החיים .אהבת האלוהים תמיד נמצאת בלבכם ,תמיד
מחוברת .אנרגיית השינוי מתחילה לשנות את היכולת שלכם לזכות בכך ,ועכשיו קל הרבה יותר
להשיג מאסטריות זו.
הרובד השישי חייב להיות מעורב בכל מערך כלים שאי פעם אתאר באוזניכם .לכן האינטלקטואלים
שרוצים להציב דברים בממד השלישי יספרו את הרובדים לטובת הבנה נומרולוגית ויאמרו" :ובכן ,אם
הוא תמיד מעורב ,האם אתה סופר אותו או לא סופר אותו?" אומר לכם שזה לא ממש משנה .משום
שהוא ממשיך להשתנות עם כל רובד שעמו הוא עובד .מדוע לנסות לתפוס אנרגיה קוונטית חמקמקה
זו? האם באמת עליכם להבין את כולה כדי להשתמש בה? לכן ,הרובד השני הוא שיעור החיים והרובד
השישי הוא העצמי הגבוה .שניהם כלולים במערך הכלים הזה .כעת אנו מגיעים לשני הרובדים
הקריטיים ,שאותם הזכרנו קודם.
שני הרובדים החשובים ביותר...
שתי האנרגיות )הרובדים( של הדנ"א שאני עומד לתת לכם עכשיו הן אנרגיות הדנ"א האנושיות
החשובות ביותר על הפלנטה .הן תמיד תהיינה החשובות ביותר ,משום שהן מניעות את מנוע התכלית
הקרמתית .הן אחראיות לשיעורי החיים והן מתקשרות לרובד השישי ,רובד העצמי הגבוה .הקשיבו:
קיימות רק שתי קבוצות אנרגיה של הדנ"א שמהוות זוג .אלה הם הרובד הרביעי והרובד החמישי,
בהם לא נדון היום ,והרובד השביעי והרובד השמיני ,בהם כן נדון.
כמו הרביעי והחמישי ,השביעי והשמיני מאוחדים ,נשואים .תוכלו לומר" :ובכן ,מדוע זה כך? מדוע לא
לקרוא להם פשוט רובד אחד?" הדבר נעשה לשם הדגשה ולטובת הנומרולוגים ]חיוך[ .היה עליכם
לשמוע עד כמה האנרגיה הזאת גדולה כדי להבין ,משום שהרובד השביעי והרובד השמיני הם מה
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שאנו כינינו בשם "הרובדים הלמוריאנים" .הם רובדי הבריאה ,שהם התיעוד האקאשי שלכם .זאת
אומרת ,התיעוד של כל תקופת חיים שחייתם על כדור הארץ ,כל שאי פעם עשיתם ,כל ההישגים ,כל
הכישרונות שלמדתם ,וצנצנת הידע הרוחנית שמילאתם לאורך הדרך.
העברנו לכם תקשורים רבים שבהם הסברנו לכם אנרגיה זו .אומר זאת שוב :בתוך הדנ"א שלכם קיים
ידע שלמדתם במשך עידנים .כמה גלגולים קודמים היו לכם לדעתכם ,נשמות עתיקות? אתם יושבים
כאן ללא כל הוכחה שהיו לכם בכלל גלגולים קודמים ,אבל אתם יודעים זאת אינטואיטיבית ,נכון? כן,
אתם יודעים! אני יודע מי נמצא כאן ,ואתם לא יכולים להכחיש זאת.
לאורך הדרך ,למדתם את מה שאתם יודעים עכשיו .בדרך ,אספתם את הפיסות והחלקים של התכלית
והלמידה הרוחניות .כמו כן ,גם ביצעתם את כל השגיאות שהיה עליכם לבצע ,והן מילאו בידע את
הצנצנת הרוחנית בדנ"א שלכם .אז ,הנה אתם מגיעים ,בפעם הזאת ,כבן האדם שיושב בכיסא בחדר
הזה .לכן ,אני שואל אתכם ,האם כבר פתחתם את הצנצנת ,או האם אתם רוצים לחזור שוב על כל
השגיאות? עליכם לדעת את הדבר הבא :באותה צנצנת רוחנית ,באותם רובדי דנ"א המכונים התיעוד
האקאשי ,נמצאות תקופות חיים רבות של ידע .אם תבחרו לפתוח את הצנצנת הקוונטית הזאת
באמצעות הכוונה ,תצא החוצה אנרגיה שאמאנית! אתם תהיו חכמים הרבה יותר בשל כך ,יקירים.
הרגע תיארתי אחת מהתכונות של המתנה הראשונה .היכולת לקבל חכמה רוחנית באופן מיידי ,כך
שתדעו מה התכלית שלכם ,מה שיעור החיים שלכם ,שתחושו באהבת האלוהים בחייכם ,ושתתחילו
בתהליך של חיבור .פשוט על-ידי פתיחת הצנצנת הרוחנית ,אתם מקבלים כל זאת .זו מתנה גדולה,
נכון? היא תוביל אתכם אל מה שעליכם לדעת ,והיא תוביל אתכם אל סינכרונים שיובילו להגשמה של
מה שבאתם לכאן בגינו .אלה שיפתחו את הצנצנת הרוחנית שלהם ידעו גם מהם הקורסים באנרגיה
החדשה שעליהם לקחת ,משום שרבים מהם חדשים .זה יעזור להעצים את הדבר הנוסף שאני עומד
לומר לכם ,שהוא קוונטי .הכול מסתדר יחד ,בסופו של דבר.
כעת בואו נמשיך לדון באינטראקציה שבין הרובדים השביעי והשמיני והרובד השישי ,העצמי הגבוה.
מה לדעתכם חשוב בנוגע לגלגולים הקודמים? אזכיר שתי תכונות שאינן חדשות ,אך הן קשורות לדיון
הזה.
בדרך קוונטית ,אין דבר כזה גלגול קודם .רשמו זאת במחברות שלכם ,משום שהדנ"א והתיעוד
האקאשי נמצאים במצב קוונטי .לכן ,אינכם יכולים להשתמש במושג הזמן כגון המילה "קודמים"" .מה
הם אפוא גלגולים קודמים ,קריון? האם לא חייתי אותם בעבר?" אה ,בממד השלישי אולי חייתם,
אבל ההתנסויות חיות בדנ"א שלכם כאנרגיית חיים עכשווית" .מה משמעות הדבר ,קריון?" אסביר
זאת בדרך שתוכלו להבין בקלות .נניח שהייתם צייר דגול לפני  300שנים .האם ידעתם שהכישרון
עדיין שם? הוא עדיין שם! "ובכן ,קריון ,אני לא מסוגל לצייר" .אני מבין .אז החלטתם ואתם תגידו לי:
"לא .ניסיתי ואני לא מסוגל לצייר!" אני אומר לכם ,ניסיתם רק בממד השלישי! נניח שהייתם נכנסים
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למדיטציה ,מדברים אל המבנה התאי שלכם ואומרים" :ברצוני להתחבר לגלגול הקודם שבו הייתי
מסוגל לצייר".
אומר לכם משהו שתלמדו לאט :התחילו בתהליך! בעזרת כוונה ,תבעו לעצמכם את הכישרון הזה.
אתם תתחילו לצייר ,באופן גרוע בתחילה ,אבל אז משהו יקרה :הצבעים יתחילו להופיע בדרך שבה
לא הופיעו קודם לכן .אתם תדעו מה קורה .השותף שלי יודע שזה נכון ,משום שהוא התחבר
לאקאשה שלו כדי לעשות כמה מהדברים שביקשתי ממנו לעשות .זה ארך שנים ,אבל הוא מצא את
מה שכבר היה לו ,ועכשיו אתם זוכים לראות זאת בעבודתו .לכן ,התיעוד האקאשי שלכם הוא עכשווי,
לא בעבר .רשמו זאת לפניכם.
אז איך זה מתקשר לעצמי הגבוה שלכם? אומר לכם :כאשר אתם בוחנים גלגול קודם ,כפי שאתם
מכנים זאת ,נניח שהוא התרחש לפני מאות שנים ,ואתם נמצאים אצל מישהו שמתקשר עבורכם
גלגולים .הוא עשוי לומר לכם שאתם הייתם מישהו אחר בעבר .הוא עשוי לתת לכם מידע מי היה
אותו אדם .הוא יכול לעשות זאת ,משום שזה כתוב באקאשה שלכם ,ורבים "יכולים לקרוא" זאת .איך
אתם מרגישים? האם אתם מרגישים מחוברים אל הגלגול הקודם או מנותקים מאותו גלגול?
ובכן ,הנה מה שאני רוצה לומר לכם :העצמי הגבוה ,מספר שש ,היה אותו עצמי גבוה אז כפי שהוא
עכשיו .יש לכם חיבור לכל מה שאי פעם עשיתם מאז .העצמי הגבוה שלכם היה בכולם! זה העצמי
הגבוה שיש לכם עכשיו ...אותו חלק מכם שהוא כה יקר ,היה אותו אחד בכל פעם ,מאות גלגולים
קודמים ,אותו עצמי גבוה .האם אתם יודעים מה המשמעות? המשמעות היא שיש לכם חבר שהיה
שם!
זה מתקשר להוראה הבאה שאתן לכם .זה מתחיל להיות מסובך ואני יודע שאנחנו מאריכים בדברים.
אבל חשוב שתשמעו .בתיעוד האקאשי שלכם מצויות תכונות הדרושות לכם ,אנשים יקרים .הפעם,
ברגע זה ,בעידן החדש הזה ,אתם זקוקים לכלים הללו .אתם זקוקים למאסטריות הזאת .אתם זקוקים
לסבלנות הקוונטית הזאת .מדוע שלא תיכנסו לאקאשה ותבקשו מהעצמי הגבוה שלכם להפעיל
אותה? העצמי הגבוה שלכם ילך להביא אותה ואתם תהפכו לאדם סבלני .אתם מאמינים שזה
אפשרי?
"קריון ,אני יכול לשנות את תכונות האישיות שלי?" בזה עוסק הכלי החדש הזה .אה ,ולא רק בכך.
אולי אתם רוצים לא להתרגז כל-כך מהר? אולי אתם רוצים אישיות שלעולם לא שוקעת בדרמה או
בפחד? מתוך כמה גלגולים קודמים אתם יכולים לבחור? אתם יכולים להשיג זאת .זה שם .זה חי
בדנ"א שלכם .לכן התכונות הללו מאוחסנות שם ,למוריאנים .עכשיו לכו והביאו אותן!
כריית האקאשה – זה השם שנתנו ליכולת הזאת .זהו כלי חדש .לכו והביאו את החלקים והפיסות
שהם אתם ,שחייתם ושלהם אתם ראויים .מה למדתם בתקופת החיים הזאת? אילו הייתי נותן לכם
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את כל הערב ,האם הייתם מתחילים למנות את כל מה שלמדתם בתקופת החיים הנוכחית? כאישה,
כגבר ,כבן אנוש? והייתם אומרים" :ובכן ,אני זקוק להרבה יותר מערב אחד כדי לרשום כל זאת" .כן,
נכון! עכשיו הכפילו זאת בכמה מאות חיים ותקבלו ספרייה של ניסיון וידע .יש לכם מחסן גדול .יש
לכם כמות עצומה של ניסיון ,אבל במקום להימצא בעבר ,הכול נמצא כאן עכשיו .הכול שייך לכם.
רוברט קוקסון
יש משמאלי אדם ]רוברט קוקסון ,שמלווה את התקשור בנגינה[ .הוא המאסטרו להיום .הרשו לי לומר
לכם משהו בנוגע אליו .כאשר הוא נולד ,הוא ידע כיצד לנגן בפסנתר .האם ידעתם זאת? הוא יכול
לומר שהוא לקח שיעורי פסנתר ,אבל לא באמת .אומר לכם משהו בנוגע אליו .כאשר הוא הגיע לכאן,
הוא ידע כיצד לנגן בפסנתר והוא ידע כיצד להלחין .השירים כבר היו בראשו ,משום שהוא לא סיים
עם תקופת החיים הקודמת! הוא לא למד לנגן בפסנתר הפעם .במקום זאת ,הוא למד לעצב את ידיו
ככל שגדלו כדי שיוכלו להגיע לקלידים ולהמשיך את מה שכבר ידע .היה עליו לכרות את האקאשה
ו"לזכור" מה לעשות .הוא ָכּ ָרה את האקאשה באופן אוטומטי!
האם שמעתם על אותם ילדי פלא שיכולים לצייר כמאסטרים? הם קיימים ,אתם יודעים .אתם תוהים
מה קרה? ובכן ,הרגע אמרתי לכם .משום שהגלגולים הקודמים שלהם והחיים הנוכחיים שלהם כה
שקופים זה לזה ,שהם מתאחדים כאשר האדם נולד ,והם ממשיכים היכן שהפסיקו.
כעת כמה מכם עשו זאת בדרכים אחרות ,משום שמה שחוויתם בגלגול קודם היה מפחיד .אולי
הגעתם עם הפחד הזה שהיה לכם בפעם האחרונה? יש כאלה שאומרים אפילו שאתם מקוללים
באנרגיה או משהו ,ושלעולם לא תצליחו לגבור עליה .אומר לכם שהאנרגיה הזאת נמצאת באקאשה
שלכם ואתם הבאתם אותה לכאן ...פחד כה חזק שהוא משפיע על שיעור החיים שלכם ,על העצמי
הגבוה ועל כל האקאשה שלכם.
האם לא הגיע הזמן להיפתר ממנו? אתם יכולים! אתם יכולים להושיט יד הישר אל תוך הרובדים
האנרגטיים הללו של כל אותם גלגולים קודמים ולהוציא מתוכם את הגיבור ,הבטוח בעצמו ,האמיץ,
האוהב ,השלו והבריא .האם שמתם לב שעדיין לא דיברתי על הרובד האחרון? עכשיו אעשה זאת.
הרובד התשיעי
הגדרנו את הרובד התשיעי של הדנ"א כרובד הריפוי .עכשיו ,בממד השלישי אתם מתרגשים מאוד
ואומרים אולי" :ובכן ,אני רוצה אותו" ,כאילו יכולתם להושיט יד ולהרימו ,אבל אינכם יכולים .הם
אינטראקטיביים ,זוכרים? אמרתי זאת בעבר .כאשר מונחת לפניכם קערת מרק ,אינכם יכולים להושיט
כף ולהוציא את הטעם ,או את המולקולות של העגבניה .במידה שווה ,אינכם יכולים לעשות זאת עם
הדנ"א ,משום שהוא אינטראקטיבי.
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אתם טועמים את טעם הדנ"א ,אתם מריחים את ריחו .אולי הייתם רוצים לשנות את טעם המהות
שלכם? האם הייתם רוצים להביא את המאסטריות שהתרחשה בתקופת חיים אחרת? הכלים לשם כך
נמצאים כאן!
הרובד התשיעי מכונה רובד הריפוי ,לא משום שהוא מרפא את הגוף – מעולם לא אמרנו זאת – הוא
מרפא את האקאשה! כעת נגלה כמה סודות :כל הרובדים הללו עובדים יחד ,וכמה מהם היו רדומים
במשך כל זמן האנושות על כדור הארץ ,מוכנים להתעורר כאשר האנרגיה של כדור הארץ תגיע
לנקודה מסוימת .זמן זה הגיע .אני מדבר אל קבוצה של אנשים הערב שיודעים מה ההרגשה להיות
לכוד וכלוא באנרגיה ישנה ,ולפתע להשתחרר ולזכות ברוח עצמאית .לכן בחרתי להעביר את המסר
אליכם כאן לראשונה ,משום שאתם יכולים להבין את התרחבות התודעה ,את שמחת השחרור ,את
הרעיון שהכול אפשרי.
לכן הרובד התשיעי מרפא את האקאשה" .מה זאת אומרת ,קריון?" זה אומר שיש לכם את היכולת
להיכנס אל תוך התיעוד האקאשי שלכם ולסדר אותו .בדרככם שלכם ,אתם מרפאים את עצמכם על-
ידי בריאת שינוי בדנ"א שלכם באמצעות התיעוד האקאשי.
האם הגעתם אל המקום הזה עם גוף אנושי שסובל מבעיה כלשהי? "קריון ,יש לי גן שנושא מחלה.
ההורים שלי חלו ואחותי .אולי גם אני אחלה" .עכשיו ,אתם לא תאמינו למה שאומר ,ולכן אני רוצה
שתרגישו בטוהר של המסר הזה .אני רוצה שתרגישו באהבה שבה זה נאמר ,משום שאני עומד לומר
לכם משהו שישמע הזוי ,שישמע בלתי אפשרי ,ושאולי רק המאסטרים שצעדו על פני האדמה יכלו
לעשות .אני עומד לומר לכם ,אנשים יקרים ,שאתם יכולים למיין את התיעוד האקאשי שלכם ולמצוא
את הדנ"א הטהור ביותר שהיה לכם אי פעם .קחו אותו ,והניחו אותו על גבי התכונות של הבריאוּת
הנוכחית שלכם .בכך עוסק הרובד התשיעי ...בריפוי האקאשה.
"אתה מתכוון שאני יכול לרפא את עצמי?" או ,כן! לכן אתם כאן ,ואתם מוכנים ונכונים לשמוע כיצד.
זה קל וזה קשה ,בהתחשב במידה שבה אתם מאמינים בכך .האם זו באמת תקשורת מהצד האחר ,או
לא? אם אתם יושבים שם ואומרים" :זה רק אדם בכיסא" ,אזי שיהיו לכם חיים נעימים משום
שהדנ"א שלכם ישאר זהה למה שהוא עכשיו .אם אתם רוצים לקחת חלק בשינוי ,יהיה עליכם
להתחיל להרחיב את התודעה שלכם כך שתכלול את הדברים הבלתי נראים.
האם אתם יכולים לחוש באהבת האלוהים כאן? אם אתם יכולים ,זו התחלה טובה .אומר לכם זאת:
אם אתם יכולים להרגיש את המסר הזה ,אתם יכולים להגשים את מה שהוא מלמד .הריפוי הזה לא
מתרחש בבת אחת ,אבל אתן לכם את השיטה .כל אחד מכם הוא ייחודי על הפלנטה .לכל אחד יש
שיעור חיים ייחודי .לכל אחד יש דפוס חיים ייחודי שהוא חי בעבר .זאת אומרת שהתיעוד האקאשי
שלכם אינו דומה לתיעוד של אף אחד אחר ,והעצמי הגבוה גם הוא ייחודי .הדבר מגביל את היכולת
שלי לתת לכם דרך או רשימה גנרית תלת-ממדית כלשהי לריפוי עצמי ,משום שאתם מתמודדים עם
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הפרטים "שלכם" .לכן ,במקום זאת ,מדוע שלא תשבו בשקט ,ובטוהר אמרו לרוח" :אני רוצה בדברים
הללו .אני מעניק רשות להפעיל את האנרגיות שיש להפעיל בחיי כדי להגשים את המטרות לשמן
באתי .אני רוצה שמחה בחיי ורוצה למצוא את השמחה באקאשה השלמה שלי ,משום שאני ראוי לה
ומשום שהרווחתי אותה .היו לי חיים חיוביים ושמחים ,לכן אני רוצה למשוך אליי אנרגיה זו".
נניח שאתם רוצים הערכה עצמית .אתם יכולים לזמן אותה" .רוח ...גוף ,אני רוצה הערכה עצמית,
כיוון שאין לי הרבה" .הדבר הבא שיקרה הוא שהעצמי הגבוה יכנס אל תוך האקאשה ויחזיר את
הלוחם בשדה הקרב ...אתכם בחיים אחרים .אדם זה ניצב זקוף בקרב בני האדם ,והוא אמיץ בקרב.
אינכם מבקשים אגו ,אלא "אישיות הבטוחה בעצמה" .זכרו ,אתם מבקשים רק להיכנס אל תוך מה
שכבר בראתם!
לאלה שרוצים לכתוב את הספר ,כנסו ומצאו את הנואם או את הסופר בדנ"א שלכם ,עשו זאת! הם
נמצאים שם .איך אני יודע? משום שהאנשים שיבקשו מקשיבים וקוראים .הם הנשמות העתיקות של
הפלנטה ויש להם את התיעוד האקאשי המלא ביותר ...את הניסיון הרב ביותר.
לאלה שרוצים ידע רוחני ,לכו ומצאו את הצנצנת הרוחנית! בתוכה נמצא השאמאן שהייתם ,או
המורה הרוחני .הכול שם .אני יודע זאת משום שאני מכיר אתכם!
סיכום
יש אפוא  5רובדים-אנרגיות שמופעלים :שיעור חיים ]הרובד השני[ ,העצמי הגבוה ]הרובד השישי[,
שני הרובדים הלמוריאנים ]רובדים שש ושבע[ ,ורובד הריפוי ]הרובד התשיעי[ .אלה הן המתנות של
העידן הזה .הם בין-ממדיים ,ואיני יכול לסיים את המסר הזה בנקודה זו בזמן מבלי לבקש מכם עכשיו
להשליך את המספרים .אסור לכם לראות אותם כנפרדים כפי שלימדתי זאת עתה .במקום זאת ,אני
רוצה שתראו אותם כליבה של אור שפועמת ...כשער .אני רוצה לספר לכם על שער ההפעלה :הוא
פועם במוזיקה של הצד האחר של הצעיף.
במדיטציות שלכם ,אם תתחברו לאור מתוך כוונה טהורה ,תמצאו את ידו של הבורא מושטת אליכם!
הסיבה? הבורא רוצה להימצא! האם ידעתם זאת? האם אמרו לכם שהדרך למציאת אלוהים תהיה
קשה? האם אמרו לכם שעליכם לסבול ,או שלאלוהים לא ממש אכפת? ההפך הוא הנכון! משום
שהבורא רוצה להימצא ,משום שהבורא הוא משפחה .כאשר אתם פותחים את הדלת ,אתם תקבלו
עזרה .אין זו משימה שאתם צריכים לבצע לבד .זו אנרגיה של שיתוף פעולה ,של שותפות .אשתמש
במושג הזה שוב :דנ"א הוא שותפות קוונטית.
מתרחשת תזוזה ואם תביטו בה רק באופן תלת-ממדי ,היא מלאה בשינוי ובפחד ,בחרדה ובאי וודאות.
אפשר שזה מזג האוויר או הכלכלה או בעיות במשפחה או עם חברים או אפילו צרות בעבודה .זה
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השינוי .אבל יש שינוי אחר שמתרחש .אם תוכלו לראותו בדרך קוונטית ,זה השינוי עליו דיברנו במשך
עשרים שנה .עכשיו ,ניתנים לכם כל הכלים שיאפשרו לכם להתמודד עמו .כולם.
הס ָב ָכה" ]"הסבכה הקוסמית" על פי ההוראה של
כל הדברים הללו מצויים במה שהמורה ,פגי ,מכנה " ְ
פגי דוברו[ .הסבכה מייצגת את התכונות האקאשיות האישיות של בן האנוש ,אנרגיה קוונטית
שמקיפה אותו ,אשר ניתן להשתמש בה ולהסתמך עליה .היא כוללת ריפוי ,חיים מאוזנים ואפילו
מאסטריות .הדנ"א הוא רק האמצעי הפיזי של המצב הקוונטי .מצב קוונטי נמצא בכל מקום .יהיה
לכם קשה להבין זאת אנשים ,אבל למעשה אין חלקים ופיסות של הדנ"א שלכם ברגע זה .הם נמצאים
בכל היקום! אלוהים יודע מי אתם ,או ישויות קוונטיות .אם תתחילו להפעיל את החלקים והפיסות
הללו ,הסבכה שלכם תשנה את צבעה ,האם ידעתם? אה ,אבל ניתן לפגי לספר לכם על זה] .קריצה[
יש אנרגיות חדשות ,והיום תיארנו לכם כמה מהכלים החדשים הקשורים אליהן .הכל התחיל לפני
שנים ,לפני כעשרים שנים .כך נעשה כדי להכין אתכם למצב שבו תהיו במקום בו תהיה לכם עזרה .כל
מה שהשותף שלי עבר וכל הבמות עליהן ישב הכינו אותו לרגע הזה .משום שהוא יכול להתחיל
בהוראה ולכתוב את הספר על הדנ"א של בן האנוש .זה מדהים.
זה המסר להיום .אה ,יקירים ,אנו מוכנים לעזוב ,ואמרנו זאת בעבר :עזיבה היא הדבר שהכי קשה לנו
לעשות .החלק שמגיע דרך השותף שלי אינו רוצה ללכת ,אתם מבינים ,משום שאני קשור אליו בדרך
זו והוא מרגיש בכך .אבל החלק שנמצא בצד האחר של הצעיף שהוא קוונטי מעולם לא עוזב .הוא יצא
אתכם אם תבחרו ,יחזיק ביד העצמי הגבוה שלכם ,אם תבחרו .איזו מתנה! איזו אנרגיה! נכון ,היו
שאמרו שהדבר מעולם לא התרחש ,שהאנושות תישאר סטטית ולעולם לא תנוע; שהאנושות לעולם
לא תתפתח; לעולם לא תשתנה ,תיוותר תקועה בתודעה נמוכה .כל זה השתנה בשנת  .1987רבים
מכם היו שם ,אחראים למה שאירע ואינכם זוכרים כלל .הייתם מעורבים בהרבה דברים שהתרחשו
בצד האחר של הצעיף .כמה מכם יושבים בכיסאות בגלל זה ,ואם כך ,אתם יודעים על מה אני מדבר.
אני קריון .אני מאוהב באנושות .אני מסתחרר באנרגיה של הערכה שדבר שכזה יכול להיות ,בעת
שאני רוחץ את כפות רגליכם .אני מוקיר את האפשרות להביא לכם מסר מסוג זה ,סוף-סוף .ברכות,
אנושות יקרה ,משום שיצאת לדרך .באמצעות בחירה חופשית ,מי ייתן ותעזבו מקום זה נאורים יותר
מכפי שהגעתם .באמצעות בחירה חופשית ,מי ייתן ותלכו ממקום זה מוכנים לעשות דברים שאולי לא
הייתם מודעים שאתם יכולים לעשות .באמצעות בחירה חופשית ,הפיצו את אור המסר הזה ואת אור
מי שאתם ...חלק של אלוהים .אני מזמין אתכם לשמוע את המוזיקה.
וכך הוא.
קריון
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תכונות השינוי
לי קרול מתקשר את קריון
 ,23במאי ,2009 ,מוסקבה ,רוסיה
מאנגלית :סמדר ברגמן

כדי לסייע לקורא ,תקשור זה תוקשר מחדש ]על-ידי לי וקריון[ והוסף לו מידע לטובת הבנה ברורה אף
יותר .לעתים קרובות ,התקשור מול קהל מכיל אנרגיה שנושאת תקשורת מסוימת שהדף המודפס
פשוט אינו יכול לחשוף .בנוסף ,לווה התקשור בתרגום עוקב לרוסית .משפטים קצרים שונו במטרה
להפוך את המסר לקריא יותר .הנה אפוא להנאתכם מסר מועצם זה שניתן במוסקבה ,רוסיה ,במאי
.2009
מאת לי קרול :הנה מסר שניתן במוסקבה ,אשר דומה מאוד למסר שניתן רק כמה שבועות אחר-כך
בסדונה ,אריזונה .שני המסרים הללו יופיעו במדור התקשור של האתר .מסר זה עוסק בשינוי .המסר
שניתן בסדונה עוסק בהפיכתנו לקוונטיים .יש מידע חדש ושונה בכל אחד מהמסרים ,וכמו כן גם
מטפורות ומידע דומים .אם אתם נתקלים בחזרה שכזו ,דעו שאלה הם הדברים העוצמתיים ביותר
שקריון רואה עבורנו היום .מסר זה קצר יותר ,משום שאינו כולל את התרגום לרוסית .המסר שניתן
בסדונה ,ארה"ב שלם יותר.
ברכות יקירים ,אני קריון מהשירות המגנטי .האם אתם יכולים להרגיש בכך כאן? יש אנרגיה מתוקה
במקום הזה .זו אנרגיה מתוקה ...משהו שמורגש בלב ,לא בשכל .לעתים נשאלות שאלות" :קריון ,האם
אתה יודע מי נמצא כאן?" או ,כן .אני נמצא במקום שבו אני נפרד משכלים רבים ומפרצופים רבים
כרגע .חלקם חושבים שאולי לא יראו אותי שוב ]מתייחס לכך שזה התקשור האחרון במוסקבה
במסגרת הסמינר[ .אבל למעשה הם לא מבינים .הם מקשרים את התקשור של השותף שלי אליי,
ולעולם לא מבינים שאני צועד עם כל אחד מהם .איני ישות שיש לסגוד לה .אני אנרגיה של הבית.
הייתי אתכם למן ההתחלה ,מאז הנשימה הראשונה ,ואמשיך עד הנשימה האחרונה .זה החיבור שיש
לכל אחד מכם עם אלוהים בשעה שאתם על כדור הארץ .תהיה הוראה מסוימת היום ,אבל ההוראה
האמיתית היא השאלה :עד כמה אתם יכולים לפתוח את לבכם? עד כמה אתם יכולים באמת לקבל?
האם אתם יכולים לעזוב שונים מכפי שבאתם?
שינוי גדול עומד להתרחש .אתמול דיברנו עליו והתמקדנו בחלק שלו שהוא התודעה .שאלנו האם
השינוי מיועד לרבים או למעטים .דיברנו על הבחירה האנושית .נתנו לכם מטפורה של מעבר מחורף
רוחני לקיץ רוחני ,והראנו לכם שהשינוי מתרחש בכל מקום .אמרנו לכם גם שהאדם צריך להחליט
האם לפתוח את הדלת ולצאת החוצה .זוהי מטפורה שמשמעותה היא שהאדם יכול לקבל אותו או
שלא לקבל אותו .משמעות הדבר שהשינוי מתרחש ,אבל האנושות יכולה לבחור אם לראותו או לא.
אין מקום שבו הדבר ברור יותר מאשר במה שאני עומד לדון כעת.
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רמזנו על דבר-מה מזה  20שנה .הדנ"א משתנה .אני עומד להתמקד בזה שוב ,וזו הסיבה לכך שאני
כאן .הדנ"א משתנה בדרך שתהיה מסתורית עבור כמה ,משום שהיא תאפשר תהליכים בגוף האנושי
שלא ידעתם כלל שיש לכם .אולם התהליכים הללו לא יופעלו אלא אם כן התודעה תהיה מעורבת,
ותעשה זאת.
הביולוגיה האנושית
אני חייב לדבר על הביולוגיה .אני לא רוצה להיות מסובך מדי ,אבל אני חייב להסביר אותה לאלה
שלא מבינים לגמרי .אחד מהשינויים המורכבים ביותר של האנרגיה החדשה הזאת מתחולל בתוך
הכימיה שלכם .זהו שינוי אמיתי ,זוהי תמורה אמיתית .הדנ"א שלכם מורכב .הוא בעל שלושה
מיליארד חלקים ,אך פחות מחמישה אחוזים ממנו בוראים עשרות אלפי גנים שהם מערכי ההנחיה
עבור הגוף האנושי .תשעים אחוזים מהדנ"א שלכם הוא קוונטי לחלוטין .אך כפי שאמרנו אתמול ,אלה
הן ההנחיות הקוונטיות שמדברות אל הכימיה התלת-ממדית באחוזים הנמוכים יותר .לכן ,הכימיה
התלת-ממדית שבדנ"א לא תיראה כמי שחל בה שינוי ,אבל מה שתוכלו לעשות איתה כן ישתנה.
חשבו על פחות מעשרה אחוזים שהם המנוע שיוצר את הגנים ,והשאר הם ההנחיות שניתנות למנוע.
ההנחיות הן שמשתנות.
הדבר מושג באמצעות המגנטיות ,אחד מהכוחות העוצמתיים והדינמיים ביותר לשינוי החיים על
הפלנטה שלכם .הדבר נרמז אפילו בתמליל הראשון של קריון בספר הראשון .זה מה שהביא את
הדוקטור אל החבורה ]ד"ר טוד אובוקייטיס[ .משום שהוא קרא בתמליל של קריון על התהודות
המגנטיות של החלקים והבין שתיארתי את מה שהוא גילה .שמעתם שאני המאסטר המגנטי .חשבתם
אולי שזה קשור איכשהו לרשת של הפלנטה? לא ממש .זה קשור לדנ"א ,שאף הוא מגנטי ,וכוח החיים
של כדור הארץ.
כאשר אתם מסדרים מחדש כמה מהתהודות המגנטיות של החלקים הקוונטיים של הדנ"א ,אתם
מפעילים פוטנציאל" .מילים גדולות ,קריון ,אבל מה המשמעות שלהן?" אני עומד לשמור כמה
מההסברים הטכניים לפגישות המדעיות ,וזו אינה פגישה מדעית .אני עומד לתת לכם מידע כלשהו
שישמע בלתי-יאומן :הגוף האנושי שלכם מושלם ,ובהתחשב באנרגיה של הפלנטה ,מערך ההוראות
עבור הדנ"א שלכם משתנה .פניכם מועדות אל אחד מקצבי הרטט הגבוהים ביותר שהפלנטה הייתה
עדה לו ,והכל חלק מהשינוי עליו דיברתי אתמול .רטט חדש זה מתחיל לשנות את הכימיה של המבנה
התאי בשל ההוראות הקוונטיות .האם תהיתם מעודכם לגבי התאים של גופכם? האם חשבתם כלל
אולי שהם לא עובדים כהלכה? בסולם של אחד עד עשר ,ביחס למה שבן האדם מסוגל לעשות ,ברגע
זה על הפלנטה ,אתם נמצאים בשלוש .הגוף מסוגל להגיע לעשר .אתם עומדים לנוע לשש.
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הקשיבו לדברים הבאים .הגוף מסוגל לעשות הרבה כל-כך ,אבל הוא לא עושה עבודה טובה מאוד.
מערכת החיסון שלכם מאפשרת למחלות רבות להיכנס! נגיפים רבים מערימים עליה והיא לא
מתפקדת היטב .האם זה נשמע לכם כמו תוכנית אלוהית? האם אתם עוצרים לרגע ואומרים" :מי
תכנן את זה? הנגיפים שמופיעים תכופות על הפלנטה ,בן לילה לכאורה ,ומשתלטים מהר כל-כך ,והגוף
האנושי לא יכול אפילו לזהות אותם .איזה מן מערכת חיסון היא זו?" אתם צודקים כשאתם שואלים
את השאלה הזאת .התשובה? מערכת חיסון לא כל-כך מוצלחת .היא פועלת בשיעור של  30אחוזים ,זו
הסיבה.
האם הייתם רוצים מערכת חיסון שתחסום כמעט כל דבר שמגיע ,מערכת שנגיפים שמשמידים את
החיים לא יוכלו להערים עליה .היא לא תניח להם להתרבות .האם ידעתם שהפוטנציאל לכך קיים
במסגרת יכולות הדנ"א שלכם? הסיבה שהיא עומדת על תפקוד של  30אחוזים היא שהאנרגיה של
הפלנטה התפתחה לכדי  30אחוזים .בתוספת כוונה ורצון חופשי ,בני האדם יהיו מסוגלים להגביר את
יעילות מערכת החיסון שלהם .הם יהיו מסוגלים לצעוד בחופשיות בקרב נגיפים ומחלות שפעת ולא
ללקות בהם או לחלות בהן .הם יהיו שונים מאנשים אחרים .תהיה להם הגנה קסומה כביכול .קראו
לזה איך שתרצו ,אבל הסיבה היא שהם משתתפים בשינוי ,וזה מכונה התפתחות אנושית.
באמצעות הרצון החופשי שלהם ,הם מזמנים את האנרגיה השייכת להם .האם ידעתם שהגוף שלכם
תוכנן כך שסרטן לא יפגע בו מעולם ,לא יאחז בו מעולם? אך מחלת הסרטן היא אחד מגורמי המוות
הגדולים ביותר! קיים תהליך של אבחון-עצמי במבנה התאי .יש לו שם רפואי במדע והוא "אפופטוזיס"
]תהליך שבו תאים משמידים את עצמם .נקרא גם" :מוות מבוקר של תאים" .בתגובה לגירוי מופעל
בתא מסלול מוגדר וקבוע של ריאקציות המביא למותו של התא[ .אך דומה שהוא אינו עובד כהלכה.
הסיבה היא שהוא עובד רק בשלושים אחוזים .האם תהיתם מעודכם מדוע הסרטן מצליח להיאחז כך
והגוף לא יכול לעשות דבר בקשר אליו? האם הייתם רוצים להכפיל את יעילות מערכת החיסון? האם
הייתם רוצים לראות חלק שלם מהאוכלוסיה שאינו חולה בסרטן מעולם? "קריון ,האם אתה אומר לנו
שלשם מועדות פנינו?" אתם תראו זאת אצל אנשים רבים ...ויהיה ברור שהם שונים .אבל בדיקה של
הדנ"א שלהם תגלה שהם בדיוק כמו כל האחרים .זאת משום שאתם מודדים רק את הכימיה התלת-
ממדית ולא את תשעים האחוזים הקוונטיים .אתם תהיו מסוגלים להעצים את הדנ"א שלכם ,ואת
ההוראות שניתנות לכימיה .הפוטנציאל לכך קיים ויכול להתקיים עוד לפני  .2025אתם תראו בני אדם
שמסוגלים ,בכוחות עצמם ,להעצים את מערכת החיסון שלהם" .זה לא יאומן" .ובכן ,אם חשבתם
שזה לא יאומן ,הדבר הבא ידהים אתכם.
הדנ"א שלכם מתוכנן לאפשר לכם לחיות חיים ארוכים .הוא מתוכנן לתקן דברים שמתקלקלים
ולהשיב להם את נעוריהם .האם אינכם סבורים שזה מוזר שאף-על-פי שאתם נמצאים בקצה הסולם
האבולוציוני ,כוכב-ים יכול לצמח חזרה את זרועו ואתם אינכם יכולים? האם חשבתם על כך
מעודכם? דבר-מה מגיע שאינכם מצפים לו :היכולת של בן האדם להצמיח חזרה איברים שאבדו ,היא
השלב הבא .עכשיו ,זה יתחיל אולי בעזרת העצמה כימית ]תרופות[ ,אבל זה יהיה משהו שבן האדם
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יעשה באמצעות שינוי הדנ"א שלו .התיקון עצמו יאפשר כמה תרופות חדשות וחזקות שיעבדו על
אנשים מסוימים ...ועל אחרים לא .זה יקרה בדור הבא .אלה הם רק פוטנציאלים .אני נותן לכם
פוטנציאלים ביולוגיים של השינוי הנמצאים כבר כאן .אלה הם שינויים אמיתיים שאתם יכולים
לראות ,וכאשר תתחילו לשמוע על הדברים הללו ,זכרו ערב זה .המדע ירצה לתבוע לעצמו את כל
הניצחון ולא לשייך זאת כלל לתודעה האנושית ,לכן זכרו מה אמרנו כאן בפגישה האזוטרית .אה ,יש
עוד ,עוד הרבה.
האם הייתם רוצים לשכפל את הכרומוזומים מבלי לקצר את הטלומרים? ]טלומר הוא אזור הקצה של
הכרומוזומים ביצורים איקריוטיים .לכל כרומוזום שני קצוות ולפיכך ,שני טלומרים .הטלומרים
מכילים רצף דנ"א בן כמה בסיסים ,החוזר על עצמו מאות ואף אלפי פעמים[ .הרשו לי לפרש זאת.
הייתם רוצים לא להזדקן מהר כל-כך? ההזדקנות היא תפקוד מתוכנן של מערכת דנ"א הפועלת
בשלושים אחוזים מיכולתה .האם שמעתם על אנשי קדם שחיו הרבה הרבה שנים? האם חשבתם שזו
טעות כתיב? "לא יכול להיות שהם חיו כל-כך הרבה זמן" ,רבים אומרים" .מישהו בטח טעה" ,הם
אומרים .ונניח שהם כן חיו כל-כך הרבה זמן? זה נכון! היה זה לפני שהרטטים על הפלנטה הזאת
התרחשו והורידו את הדנ"א שלכם לשלושים אחוזים.
האנרגיה החדשה כאן
בואו נדבר על מערכת האנרגיה החדשה על הפלנטה .למעשה יש כמה מערכות ,אבל שומרי זו שאני
רוצה לדבר עליה נמצאים בעיר זו ממש .זו שאתם מכנים בשם פגי ,המורה ,גילתה את התהליך שהוא
אנרגיה טהורה ,ושהוא מערך הכלים אשר ימיר אנרגיה זו לכדי כוונה ,כדי להפעיל את הדנ"א כפי שזה
עתה סיפרתי לכם .הוא הזרז שידחוף את הדנ"א אל מעבר לרמת השלושים אחוזים .האם אתם רואים
כיצד זה מתחיל להסתדר? עלייה זו ביעילות לא תתרחש מעצמה .זה מורכב ,ודרושה כוונה שתגרום
לשינוי ברטט .אה ,יש עוד!
"קריון ,אם לגבר או לאישה יש שסתום פגום בלב ,מדוע הגוף לא מתקן אותו?" איזו שאלה נהדרת.
האם תהיתם על כך אי פעם? ככלות הכול ,אתם מחדשים את האיברים שלכם כל הזמן .אתם
מחדשים את האיבר הגדול ביותר בגוף פעמים רבות בתקופת חייכם ]העור האנושי[ .אז מדוע שלא
תוכלו לעשות זאת עם שסתום הלב? מה אינו כשורה בגוף שאינו יודע זאת? התשובה היא שהוא
פועל בשיעור של שלושים אחוזים.
"אתה מדבר על נסים ,קריון" .לא נכון .אני מדבר על הדרך שבה הגוף האנושי יכול להתקיים .אמשיך
הלאה ,מכיוון שזה פשוט בלתי יאומן מדי ,נכון? הרשו לי רק לומר שכאשר תראו את הדברים הללו
מתחילים להתרחש ,זכרו היכן שמעתם על כך לראשונה ,טוב? בפגישה רוחנית ...לא בפגישה מדעית.
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להעיר מחדש את הילד הפנימי
עומד להיות פוטנציאל שבו תעירו מחדש אנרגיה חשובה מאוד ,וזה הכול חלק מהשינוי .עליכם
לשמוע זאת :רבות נאמר על האנרגיה השוכנת רדומה .יש אנשים שעבדו על כך ,אבל ברמת תפקוד
של שלושים אחוזים הגוף האנושי לא יכול לפתח אותה .ברמה של שישים אחוזים הדבר ניתן ואף
יעשה .האם שמעתם אי פעם על הילד הפנימי? אתם לא יכולים באמת להגדיר את האנרגיה הזאת,
אבל הרשו לי לעזור לכם לחוש בה .כולכם הייתם ילדים פעם ,ולרבים הייתה ילדות נורמלית .חזרו
עמי לרגע לזמן שבו הייתם בני שש ,חמש אולי .הרשו לי לשאול אתכם משהו :מה הייתה התחושה?
מה היו הדאגות שלכם? מה הייתה הדרמה בחייכם? לא היו דאגות ודרמה! הדבר היחיד שהדאיג
אתכם היה כמה זמן עוד תוכלו לשחק בחוץ או מתי תהיו חייבים ללכת לישון .לא היו לכם דאגות
בכלל ,נכון? לא דאגתם כיצד תרוויחו כסף כדי לקנות אוכל .לא למדתם על כך עדיין ,נכון?
אז היה זמן בחייכם שבו הכול היה אהבה .איזו תחושה משחררת! האם אתם יכולים לדמיין זאת ברגע
זה? האם הייתם רוצים להרגיש כך שוב כבוגרים? אה ,נכון שזה יהיה משחרר? זה הפוטנציאל של
תודעה הפועלת ברמה של שישים אחוזים .זה אחד המפתחות לתודעה שעומדת להביס דרמה ודאגה.
הולדתה מחדש של אנרגיית הילד הפנימי היא מנגנון מאזן ,כדי שהאדם יוכל לחוות קלות רבה הרבה
יותר .הוא יוכל לשמוח בחייו ...שמחה גלויה ...ממש כמו של ילד ,והכל חלק מהשינוי.
מה בנוגע לכדור הארץ?
אמרנו לכם שנדבר אפילו על גאיה ]האנרגיה של הפלנטה[ .ואז גאיה באה ודיברה על כך! ]לואיס פפר
שדיברה מוקדם יותר באותו יום[ .לכן הרשו לנו אפוא רק לאשר את מה שגאיה אמרה ,משום שעליכם
לשמוע זאת מכמה מקורות :אל תדאגו לגבי מה שקורה לפלנטה שלכם .הדבר שקורה הוא התרחשות
טבעית שהואצה עם הזמן על-ידי השינוי .זה לא משהו שאתם גרמתם .המשיכו ונקו את האוויר
והפסיקו לרוקן את משאבי כדור הארץ ...אבל דעו שלא אתם גרמתם למה שמתרחש כרגע.
האם שמעתם את הדברים הללו מוקדם יותר? ]פפר שתקשרה את אותו הדבר[ .מה שקורה הוא
מחזור טבעי של מה שאנו כינינו בשם "מחזור המים של הפלנטה" .הוא קשור למגנטיות ולטמפרטורה
והוא מתרחש כל כמה מאות שנים ,פחות או יותר .המדענים הרוסים שלכם ראו את מה שאתם חווים
עכשיו ואישרו זאת .הם אומרים שאתם רואים התרחשות מחודשת של מיני-מחזור קרח ,וזה בדיוק
מה שאמרנו לכם מזה זמן .זה זמן על הפלנטה הדומה מאוד למה שהיה לכם במאה ה 14-וזה קורה
שוב.
לבדו ,הוא אינו מהווה סכנה לחיים .אה ,כן ,יהיו יותר סערות .לכן אם אתם מתגוררים באזור סוער,
תהיו מודעים לכך יותר ,נכון? אולי מפלס המים יעלה .אם אתם חיים על החוף ,אולי תעברו מקום .זה
מעשה חכם ולא יותר .לא מדובר בסכנת חיים ,אם אתם חכמים .אבל שוב ,זו בחירה חופשית ,נכון?
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וממש כפי שאמרנו אתמול ,יהיו אלה שיכחישו זאת והם יעמדו היכן שהסערות יתחוללו ,יכחישו שהן
סערות כלל .כמה ימותו בתהליך .הם ישארו על החופים ,יצפו במפלס המים עולה ,וימותו .אלה הם
האנשים שלא רוצים לראות את השינוי ולא יכירו בכך שהוא מתרחש.
מסגרת הזמן שהיא גיאולוגית האיצה על גאיה .היה עליה לעשות זאת ,כדי שגאיה תוכל לרטוט ברטט
גבוה יותר .הדברים מתרחשים מהר יותר מכפי שהגיאולוגים חשבו שיעשו ,ומביאים לכם את מה
שאתם כיניתם בשם "התחממות גלובלית" ,שהיא שיאו של מצב אקלימי שתמיד מתרחש לפני מחזור
התקררות .זה נורמלי .אתם תראו .לכן שוב ,כאשר המדענים מגלים מה באמת מתרחש ,זכרו
ששמעתם זאת כאן בפגישה רוחנית על השינוי ולא בפגישה מדעית .נתנו לכם מידע זה מזה זמן מה.
הוא מתחיל לתאר את תכונות השינוי ,והוא יקיף הרבה כל-כך!
האנרגיה הנסתרת :החיפוש אחר האלוהים שבפנים
התכונה האחרונה :כל התכונות הללו ,ובכלל זה השינוי בדנ"א ,יביאו אתכם לרמת מודעות שבה תהיו
מוכנים יותר לחפש אחר האלוהים שבפנים" .האם זה באמת קשור לדנ"א ,קריון?" כן! הקוונטיות של
חלקי הדנ"א שלכם שמדברת אל הכימיה תתחיל להבין שיש יותר .רבים יתחילו לחפש אחר העצמי
הגבוה ,ואז אתם תגלו את אחד מהחלקים החסרים .זה משהו שתמיד ידעתם עליו ,אבל משהו
שמעולם לא שייכתם לו אמינות .אומר לכם מהו הדבר הזה .זו אנרגיה שאינכם מפתחים לבדכם .זו
אנרגיה שיש לכל בני האדם ,וממעמקי בורותכם ,אתם חושבים שהיא שלכם .היא אינה יכולה להיות
כזו .היא גדולה מדי .זו האהבה.
יש כאן אימהות .אני רוצה להחזיר אותך אחורה ,אימא ,ללידת ילדך הראשון .האם את יכולה לזכור
אותה? האם את זוכרת מתי הביאו לך את הילד כדי שתוכלי להחזיק בו בפעם הראשונה? האם את
זוכרת שעיניך פגשו בעיני התינוק? האם את זוכרת את זה? עכשיו ,אמרי לי מה הרגשת? אמרי לי מה
הייתה ההרגשה! המלאכים עמדו סביב המיטה ושרו ,ואת יכולת להרגיש בכך .זו אהבת האלוהים
שביקרה את שניכם בעוצמה שמעולם לא יכולת להפיק בכוחות עצמך .האם עמדו סביב גם אנשים
שבכו? האם ידעת שהאבות הקדומים היו בחדר איתך? האם ידעת שהסבים והסבתות הגדולים )רבא(
היו שם איתך? האם ידעת שהם שרו? ואת חשבת שהפקת אנרגיה זו לגמרי בעצמך? את חשבת
שבדרך כלשהי כל זה יצא מתוך הכימיה שלך ,נכון? ובכן ,לא נכון .זהו אחד מהרגעים הקסומים שבהם
התמזגת עם העצמי הגבוה .מה שזרם מבעד לאותה דלת שפתחת היה אהבת האלוהים!
זה גם מה שקורה כאשר גבר ואישה מתאחדים יחד באהבה ,כאשר הם מביטים זה בזה ומתרחש אותו
ניצוץ של רומנטיקה .לזמן מה הם מביטים זה בזה וכל שהם עושים הוא להיאנח .הפסיכולוגים יאמרו
שההתאהבות היא סוג של אי-שפיות זמנית .היא משתלטת על כל המבנה התאי שלכם .אתם חושבים
שאתם מחוללים זאת בעצמכם ,נכון? ובכן ,לא נכון .חוויית הקונדליני היא אהבת האלוהים .כאשר
שניים מתאחדים באהבה ,הם בוראים יותר אנרגיה מכפי ששניהם יכלו לברוא יחד כבני אדם.
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קיים מרכיב חסר ,ואני אספר לכם עליו משום שזו אהבת האלוהים בחייכם .היא נגישה לכם ואתם
יכולים להרגיש בה עם עצמכם ועם העצמי הגבוה שלכם .האם הייתם רוצים להתהלך עמה? האם
הייתם רוצים לזהור עמה? האם לדעתכם מישהו יבחין בכך? אה ,הם יבחינו .הם יאמרו" :למה אתם
מחייכים כל-כך הרבה?" מה תאמרו להם? "התאהבתי בעצמי!" ]קריון צוחק[ היזהרו ,זו לא בדיוק
התשובה שכדאי להשיב להם ,אבל זו עובדה! הכל נמצא בדנ"א .והכל מעצים את האדם.
אז זה מה שקורה עם השינוי .לא מדובר במשהו שאלוהים עושה לכם .מדובר באיפשור שמתרחש,
שמאפשר לכם ליטול פיקוד על הפיסות ,החלקים והאנרגיה של התודעה שלכם שמעולם לא משלתם
בהם בעבר .אני עומד לסיים.
בני אנוש ,אל תשאלו "כיצד" .זוהי שאלה כל-כך ליניארית .אל תשאלו "כיצד" .במקום זאת ,רק "היו"
והתחילו בכוונה לברוא את הדברים הללו בחייכם .התחילו בתהליך אשר יגשים זאת באמצעות
כוונתכם לבדה .הכוונה להתחיל בתהליך אכן מתחילה אותו! אמרנו זאת בעבר .יש כאן
אינטלקטואלים שרוצים להכיר את התהליך .והטיעון שלהם הולך כך" :קריון ,אתה לא יכול לצפות
מאיתנו לעשות משהו שמשנה את החיים במידה כה רבה מבלי להבין את התהליך .עלינו להכיר את
המנגנונים שלו .לא נפקיד את חיינו בידי משהו שהתפקוד שלו נותר בגדר מסתורין" .נשמע כטיעון
טוב למדי ,נכון? ובכן ,יש לי טיעון נגד עבורכם .ממני אליכם! מה יקרה היום כשתסיימו כאן? אתן
לכם את התרחיש שלדעתי חייב להתרחש כדי שתוכלו לשאול את השאלה הזאת .האינטלקטואל עוזב
ונכנס למכונית שלו .אז הוא מוציא את ספר ההוראות ולומד את תפקודי התמסורת ,פעולת כל
השסתומים ,מערכת ההילוכים .אז הוא ממשיך ללמוד על המנוע ,על כל שסתום ,כל הילוך ,כל חומר
סיכה ,לפני שהוא יכול לנהוג הביתה ,נכון? זאת אומרת ,ככלות הכול ,הרי לעולם לא תפקידו את
חייכם בידי משהו שאינכם יודעים כיצד הוא פועל! או אולי כן?
אתם מבינים? כולכם עושים זאת! זו אולי מטפורה טיפשית ,אבל היא המטפורה שאני רוצה שתזכרו.
סובבו את המפתח והניעו את מנוע הכוונה .אפשרו למסע הזה להתחיל ,משום שיש אנרגיה רבה כל-
כך שנבראת באמצעות השכל המודע שלכם ...אנרגיה קוונטית שאינכם יכולים להגדיר או להבין.
במקום זאת ,בטחו באהבה ,משום שהיא הדבק ,היא חומר הסיכה של האנרגיה החדשה על הפלנטה
הזאת .אינך רוצה לשמוע זאת ,נכון ,אינטלקטואל? משום שהרגע אמרתי לך שרגש הוא המפתח .עליך
להתרגל לכך .פתח את לבך .זהו המסר של קריון.
אני מאהב האנושות .אני מכיר כל אחד מכם .כל אחד ואחד.
וכך הוא.
קריון
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להפוך קוונטיים
לי קרול מתקשר את קריון
סדונה ,אריזונה
 13ביוני2009 ,
מאנגלית :סמדר ברגמן
כדי לסייע לקורא ,תקשור זה תוקשר מחדש ]על-ידי לי וקריון[ והוסף לו מידע לטובת הבנה ברורה אף
יותר .לעתים קרובות ,התקשור מול קהל מכיל אנרגיה שנושאת תקשורת מסוימת שהדף המודפס
פשוט אינו יכול לחשוף .הנה אפוא להנאתכם מסר מועצם זה שניתן בסדונה ביוני .2009
ברכות יקירים ,אני קריון מהשירות המגנטי .לפני עשרים שנה אמרתי מילים אלה לשותפי .האם אתם
יודעים מה הוא אמר לי? "יהיה עליך לשנות את השם שלך .הוא לא מספיק 'ניו-אייג'י' .הוא לא מלאכי
מספיק ...ומי בכלל שמע על מלאך מגנטי?" זה מה שהוא אמר לפני עשרים שנה.
היום ,בעודכם יושבים במקום זה ,האם אתם מבינים סוף-סוף כיצד המגנטיות של הפלנטה משפיעה
על חייכם? האם זה נשמע הגיוני שבצד האחר של הצעיף אנו יודעים זאת גם כן? האם זה הגיוני
שהדברים הללו מסונכרנים ,שהדברים הפיזיים ,הדברים הפרקטלים ,הדברים של התודעה קשורים
כולם לסיבת היותכם כאן? אולי אתם כאן כדי לאפשר את המרכיב הרוחני של "נקודות בחירה"?
כעת התחלתם לשמוע על כך באופן מדעי ]מתייחס למחקר שגרג בראדן הציג מוקדם יותר באותו
יום[ .חלקכם חיכו לדבר הזה ,כיוון שהמילים "המאסטר המגנטי" לא היו מובנות כלל .אולי גם
התקשור לא היה מובן כלל .האדם שיושב בכיסא ,אתם אומרים" ,מעמיד פנים שהוא מקבל מסר
מהצד האחר של הצעיף" .אתם אומרים.
בואו נעשה סקירה לרגע .אם אתם רוצים ,אתם יכולים למצוא את המסר הראשון שנתתי בשנת .1989
אמרתי לכם את הדברים הבאים :יבוא יום שבו המקומות שבהם גידלתם תבואה לא יצמיחו עוד
תבואה .אמרנו גם שהמקומות שמעולם לא הצמיחו תבואה ,יתחילו אז לעשות זאת! אמרתי לכם
שעומד לחול שינוי משמעותי במזג האוויר .אמרתי לכם זאת .עכשיו זה מתרחש סביבכם!
דיברתי על שינוי תודעה והוא כאן ,ולאלה שתוהים מתי הוא עומד להתרחש ,אומר לכם ...פספסתם
אותו! הוא נמצא סביבכם .זה מה שקרה מאז שנות השמונים המאוחרות ,וזה מה שקורה השנה .הוא
נמצא סביבכם .זו נקודת בחירה ...נקודה שבה התודעה האנושית בחרה לבטל את הפרקטלים של
אנרגיות חוזרות ונשנות על הפלנטה.
אמרנו לכם שהתחממות גלובלית היא מחזורית ,ושלא אתם גרמתם לה .האם אתם מאמינים בכך
עכשיו? זה תוקשר ,אתם מבינים ,אבל עכשיו המדע מראה לכם זאת גם כן .אמרנו לכם בבירור באותן
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שנים שההתחממות הזאת תהיה קצרת מועד ,ותוביל למחזור התקררות .כעת עובדה זו מתפרסמת
במקומות רבים ,וכעת זה מדעי .האם אתם מאמינים עכשיו?
יש כאן אנשים שהאינטלקט שלהם מתחיל להתמזג עם הרגש .אתם מתחילים לקלוט את המסר.
"אולי זה בסדר שהוא לא מלאך 'ניו-אייג'י'" ,אתם אומרים עכשיו .אולי זה בסדר שהאמת מגיעה
ממישהו שאוהב אתכם ,מהבית .אולי זה אפילו בסדר שהמאסטר המגנטי מדבר אליכם?
האם תהיתם מעודכם מדוע המסרים הללו נמסרים בדרך זו ]באמצעות תקשור[ ומדוע במשך זמן כה
רב? עוד צירוף מקרים אולי? אתם מתחילים לחזור לאחור ושואלים" :מתי כל זה התחיל? מתי המדען
גרג התחיל את המסע שלו? מתי השותף שלי התחיל את המסע שלו? מתי כמה מההתגלויות אירעו
בחייכם?" כמה מהמרפאים שיושבים בקהל חולקים תאריכי התחלה מעניינים גם כן .מתי המורה פגי
חוותה את שלב ההתגלות הראשון שלה ]מתייחס לפגי פניקס דוברו[? אתם יכולים לחשב זאת ,זה
היה בערך לפני  20שנה ,בדיוק כשהחל השינוי ...בדיוק כשההיערכות החלה .האם זה צירוף מקרים
מספיק עבורכם? מתי היו לד"ר טוד התגלויות בקשר להמצאה שלו? הכל התרחש בשנים הללו
שעליהן אנו מדברים .יותר מדי צירופי מקרים? אולי.
זה סיכום של המסרים שניתנו בששת החודשים האחרונים .כיוון שבמסגרת הזמן הזאת נתתי לכם
מידע בנוגע למה שקורה לכם .הערב אני נותן לכם מידע שיחולל שינוי לגבי "נקודת הבחירה".
יש אנשים שאומרים שבני האדם לא צריכים לעשות דבר-מה שונה בצומת זה מכפי שעשו בעבר .יש
אנשים שאומרים שנועדתם להיכשל .כל מחזור ,כל תרבות תיכשל כאשר התרחשויות מסוימות
ותכונות תרבותיות קיימות .הם אומרים שהטבע האנושי לא ישתנה לעולם ושהמחזורים יתרחשו שוב
ושוב ושוב .אני אומר שמחזור זה שונה .הגעתם עכשיו לנקודה שבה תתחילו להשתנות ולהתפתח
באופן קוונטי .פחות ממחצית של אחוז אחד מאוכלוסיית הפלנטה הזאת צריך לקבל בחירות אלה כדי
שיחול שינוי בפלנטה כולה.
מגנטיות
מה למדתם היום על המגנטיות ]שוב ,מההרצאה של גרג בראדן[? כיצד תשלבו זאת עם ההוראה של
קריון? נתתי לכם מידע בנוגע לתהליך המדעי ,באמצעות אינדוקציה* ,כיצד מערכת השמש נוטלת את
החותם כוח הכבידה שלה ושולחת אותו הלאה ,פשוטו כמשמעו ,עם ההליוספירה של השמש...
תקשורת קוונטית באמצעות הרוח הסולרית .כשהיא פוגשת ומקיימת ממשק עם הרשת המגנטית
שלכם ,הרוח הסולרית חופפת לרשת המגנטית של כדור הארץ ,אשר בתורה חופפת לשדה שנוצר על-
ידי הדנ"א שלכם .לכן את המסרים שמערכת השמש מקבלת ,אתם מקבלים גם כן.
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בהתאם לכך ,זו "הספה המגנטית" עליה אתם יושבים .הדנ"א שלכם הוא מגנטי וזו עובדה מדעית
שנראית כעת סוף-סוף .כעת הקטן משפיע על הגדול והגדול משפיע על הקטן .שמעתם גם את זה
היום ,נכון? כאשר די אנשים חושבים באופן שונה ,כאשר די אנשים מגיבים באופן רחום ,מופץ רגש
המוני שמכשירים מדעיים מסוגלים למדוד אותו .הרטט של הפלנטה מושפע! האם כעת זה מתחיל
להתאים ,שמה שאתם חושבים ומה שאתם עושים מחולל שינוי? ואם לא האמנתם לבחור המוזר
]מדבר על לי[ ,אולי תאמינו למדען? אולי ,רק אולי ,שניהם דוברי אמת? מה דעתכם?
להפוך לקוונטיים
להפוך לקוונטיים הוא הנושא של היום .זה קשה ,משום שזה מחייב חשיבה שונה .אנשים יקרים,
מתרחשת התפתחות .זו התפתחות באמצעות המגנטיות שמדברת אל הדנ"א ,וזה מעניק הזדמנות
לחשיבה לברוא שינוי תודעה באופן בין-ממדי .זה הדבר הקשה ביותר שאי פעם נלמד.
לפני שלוש שנים אמרתי לשותף שלי שהוא ילמד את הבלתי ניתן ללימוד ,והוא יושב בכיסא היום,
עושה זאת .יש מי שיבינו ויש מי שלא .אם למדתם על המצב הקוונטי ,אתם תהיו מודעים לתכונות
מסוימות ,ואנחנו נדבר רק על אחת מהן היום .רק אחת ,אבל הדבר יוכל אולי לבטל את הליניאריות
של כמה מהתכונות של חייכם .אני עומד להראות לכם מה הפיכתכם לקוונטיים יכולה לעשות
עבורכם.
בני האדם הם רגשניים וזה טוב ,כיוון שהרגשות הם קוונטיים .הם בלתי-נשלטים ,אתם יודעים ,בשני
הכיוונים :שנאה בלתי נשלטת ,אהבה בלתי נשלטת ...הם לא מצייתים לדפוס ,נכון? על האינטלקט
לבנות קופסה סביב הרגשות ואתם קוראים לזה איזון .אתם כבר מתחילים לראות שהשכל האנושי
הוא תכונה קוונטית .התודעה ,מעצם טבעה ,היא קוונטית .המוח האנושי תוכנן לחשוב באופן קוונטי.
רק באמצעות הגיון ואיזון אינטלקטואלי הסינפסה הביולוגית הופכת ליניארית" .קריון ,אנחנו לא
מבינים על מה אתה מדבר".
ראו את האדם האוטיסט .הנה אדם שיש לו תכונה שבה לכאורה חסר לו דבר-מה .אולי שהיתם
במחיצת סוגים מסוימים של תודעה אוטיסטית זו? אז אתם יודעים מה חסר להם .זה המבנה
הליניארי .משום ששכל אוטיסטי הוא שכל שלא מבין ליניאריות והוא תמיד מנסה לתפוס סדר
וסימטריה .הוא מנסה נואשות לבנות מבנה סביב התודעה שלו כדי שיוכל להבין את העולם .האמת
היא שהוא קוונטי הרבה יותר מכם! האם חשבתם על כך מעודכם? לכן ,המערך נמצא שם .הפיכתכם
לקוונטיים מצויה כבר בהישג ידכם .כל שעליכם לעשות הוא להבין כיצד לפתוח ולסגור את הסינפסות
השונות כדי לברוא את סוג האדם שהוא תחילת האדם המפותח .האם נקודת הבחירה תושג והתוצאה
תהיה "עניינים כרגיל"? האם האדם הופך לפתע נאור ,בוחר דבר-מה ,ואז חוזר למצב הלא-נאור?
התשובה היא לא ואתם יודעים זאת .לא .במקום זאת ,אתם משתנים ונותרים שונים .לכן נוצרת
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התחלה חדשה ,נכון? זה "הג'וקר" של המחזור הנוכחי ,שלעולם לא התרחש קודם לכן .מסיבה זו קריון
הגיע בשנת  ,1989ולכן אני כאן .השינוי כאן .אתם יושבים בלב לבו.
שינה – תכונה בין-ממדית
הנה היבט קוונטי נוסף .אני מביא לכם זאת כדי שתוכלו להבין עד כמה הקוונטיות יכולה לבלבל .אך
היא במוח שלכם ולכן אני יודע שתוכלו בסופו של דבר להבין אותה .כאשר אתם שוקעים למה שאתם
מכנים בשם "שינה" ,אולי אפילו מה שאתם קוראים "מצב אלפא" ,והחלק האמצעי של התודעה שאינו
מובנה ,מה קורה? האם חלמתם פעם חלום שבו דבר לא היה הגיוני? מחוץ לזמן ,מחוץ למקום,
האנשים בחלום שלכם לא יכלו כלל להכיר אלה את אלה בגלל הזמן הליניארי .הייתם אולי במקומות
שונים ובזמנים שונים שלא היו הגיוניים כלל בחיים האמיתיים ,אך הכול היה הגיוני באותו רגע ,נכון?
אומר לכם מדוע :כיוון שכאשר אתם נכנסים למצב הזה ,הוא קוונטי! זהו דבר קוונטי ,חלימה במצב
אלפא .המוח נמצא במצב שבו לאינטלקט אין שליטה .לכן הוא הופך קוונטי וללא מבנה .לכן הוא
מחוץ לליניאריות .זאת אומרת ,מבנה זמן לא חל עליו .הכול מתרחש באותו זמן וזה בסדר גמור
מצדכם בזמן שאתם שם .כאשר אתם בחלום ,אתם לא תולשים את שערכם בבלבול ,נכון? אתם
פשוט נהנים מהמצב .הקוונטיות היא מצב טבעי.
תוכלו אפילו לומר שהמבנה האינטלקטואלי שסובב את התודעה שלכם מתחיל להשתנות ,לאפשר
אולי הבנה רבה יותר של מה שאני מלמד עכשיו?
"קריון ,אני עדיין לא מבין".
אני יודע ,לכן אני עומד להתחיל לפשט זאת במונחים שתבינו .הביטו בקופסה שאתם מכנים בשם
זמן .היא כה ליניארית שאתם יכולים ללכת רק בכיוון אחד! אינכם יכולים לפנות שמאלה ,אינכם
יכולים לפנות ימינה ,רק ישר אל העתיד .השעון סובב רק בכיוון אחד ...קדימה .אין שעון שסובב
מעלה ומטה ,ימינה ושמאלה ,נכון? הוא פשוט הולך קדימה .אה ,כמה ליניארי! וכך אתם חושבים.
אתם לוקחים את הנטאי ) (biasהליניארי הזה ומיישמים אותו לכל הדברים .נטאי זה משפיע על כל
החשיבה ,כל הטיעונים ,כל ההגיון ,כל הרוחניות .אתם אומרים" :אנחנו ליניארים ,לכן אלוהים חייב
להיות ליניארי" .אבל ,אלוהים אינו ליניארי .ולמעשה ,גם אתם לא! יקירים ,כמה יצאו מזה בקרוב
ויבינו יותר את מה שמתרחש בחייהם .אולם לעת עתה ,הרבה מכל זה הוא דיבור דו-משמעי.
התסכול בנוגע לזמן – הנטאי העוצמתי ביותר שלכם
בואו נתחיל בהוראה .אלה הם סיכומים ,דברים שאולי שמעתם בעבר ,אך שמוצגים היום ביחד כדי
לעזור לכם להבין יותר .אני יושב לפני קבוצת אנשים פיקחים ,רבים מהם מכנים את עצמם עובדי
אור .תגדירו את זה איך שתרצו .זו מודעות ,מודעות לדברים שמעבר לליניאריות .זו אמונה למעשה,
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שאתם חלק של אלוהים .יתרה מכך ,בחדר למולי יושבים רבים מהם .במודעות זו מתרחשת תקשורת
עם הצד האחר של הצעיף .לכן אחדד את אחד מהשגיאות והתסכולים של מה שמתרחש כאשר אתם
יוצאים למסע הזה אל הצד האחר של הליניאריות.
אנשים יקרים ,כמה מכם קיבלו מסרים ששינו את חייכם? אולי נכנסתם למצב מדיטטיבי ,אולי היה
זה באותו מצב חלום שתיארתי? אבל הנה הוא ,רעיון ,אולי אפילו הנחיה? אולי ראיתם משהו
בדמיונכם? אולי זה נשמע כך" :הנה מה שעליך לעשות .הנה הספר שאת עומדת לכתוב .הנה ,כך יראה
העתיד שלך .הנה אופן הריפוי שתלמדי .הנה ההנחיות שאת עומדת לפגוש מישהו .את עומדת לעשות
משהו".
אתם מתרגשים ,נכון? אולי אתם חוזרים מהחיזיון ומספרים לחברים שלכם" :זה כל-כך אמיתי! זה מה
שאני חייבת לעשות .זה מה שעומד להתרחש .נכון שזה מרגש?" ואז מה אתם עושים? אתם ממשיכים
ליישם זאת .אה ,כמה ליניארי מצדכם! האם זה המסר שקיבלתם? במצב קוונטי ,האם אלוהים אמר
לכם לחזור ולעשות זאת עכשיו? התשובה היא לא .אך אתם חושבים שמשום שהשעון שלכם הולך
בכיוון אחד ,אתם חוזרים להליכון הליניארי של הזמן ומתחילים ליישם את מה שנאמר לכם .זו טעות
גדולה ,אבל אינכם יודעים זאת.
בואו נראה מה קורה אחר-כך ,אנשים ליניארים .רוב הזמן ,מה שהראו לכם ...נכשל .האכזבה גוברת:
"אני אמור לכתוב את הספר הזה וניסיתי ...וכלום לא קרה .לא היה מוציא לאור שרצה בו ,אף אחד
לא אהב אותו באמת .טעיתי בוודאי .היו לי רעיונות גדולים ויישמתי אותם ,אבל כלום לא קרה" ,אתם
אומרים.
אתם מבינים ,יקרים ,אני יודע מי נמצא כאן ]ומי קורא[ ואני מדבר אל כמה מכם עכשיו ואתם יודעים
זאת .אפילו אם לא סיפרתם לאף אחד ,כזה הוא הכישלון .המוח האנושי לא רוצה לומר מיד" :אני לא
יודע מדוע לא הייתה לי תקשורת טובה עם הרוח .קיבלתי את המסר ,חזרתי ,ניסיתי וכלום לא קרה".
אה ,כמה ליניארי מצדכם! ואז מה עשיתם? הרעיון הזה ,היופי הזה ,המחשבה הזאת ,הפעולות
שתכננתם ,הדברים שהראו לכם שהם שלכם ...מה עשיתם איתם לאחר שניסיתם ונכשלתם? הנחתם
אותם על המדף וסגרתם את דלת הארון! תם ונשלם!
אולי כמה מהחברים שלכם אמרו" :אתה יודע ,לפני כמה שנים אני זוכר שניסית לעשות משהו .למה
שלא תנסה שוב?" מה אתם אומרים להם בנקודה זו?
"לא ,ניסיתי וזה לא הצליח".
מה? אה ,כמה ליניארי! האם אתם מבינים לאן אני חותר? אלוהים לא אמר לכם לעשות זאת עכשיו.
בתפיסת הזמן המוטה שלכם ,אתם החלטתם מתי ,היכן ,ואז בניגוד לכל חשיבה קוונטית רציונלית,
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ברגע שניסיתם ,השלכתם זאת! אתם אפילו לא עומדים להוציא זאת מהארון ולנסות שוב ,נכון? אה,
כמה ליניארי! איזו תפיסת זמן חד-כיוונית יש לכם! הנה מה שעושה החושב הקוונטי :הוא מקבל את
המסר ,חוזר מהחיזיון וחוגג את המסר .זה כרטיס שהוא מחזיק בידו שאומר "הרכבת מגיעה" .אם הוא
מביט מקרוב בכרטיס ,לא רשום עליו זמן .הוא לא אומר מתי ,נכון? אבל הכרטיס עדיין בידו .זה
מספיק עבור השכל הקוונטי!
הוא יחגוג את הכרטיס ואז ישב ויברא תכונה של המתנה לסינכרון .זאת אומרת ,הוא יתחבר
לקוונטיות של מי שהוא ואז יביט בסינכרון שמתרחש כדי שיכול לדעת מתי הרכבת מגיעה .האם אתם
מבינים? מבורך הוא האדם שברגע זה ,יושב כאן ,ומודע למה שאני אומר .יש דברים שאורבים בארון
שנעלתם ושמוכנים עכשיו .עכשיו הוא הזמן! זו נקודת ההחלטה .זה הזמן שבו הייתם אמורים לעשות
זאת מלכתחילה .זה לא הצליח קודם לכן משום שזה לא היה אמור להצליח קודם לכן .הסינכרון לא
היה שם ,האנרגיה לא הייתה שם ,הקוונטיות לא הייתה שם ,ועכשיו כן.
אז מה המשמעות של הדברים הללו עבורכם? הפכו קוונטיים עמי לרגע .מה אתם חושבים שזה
אומר? איזה סוג של החלטה הייתם רוצים לשקול מחדש? זו ההזמנה .מדובר בזמן ,נכון? אתם
חושבים באופן ליניארי ולכן ,הייתם מוטים באופן ליניארי ,והדבר מפריע לזרימה של ההקשר הרוחני
של התקשורת שלכם עם אלוהים .משום שזה נורמלי ,אתם כלל לא מודעים לכך .ואתם יודעים מה זה
בורא? תסכול ולפעמים כעס .לפעמים אפילו תפנו את גבכם אל הרוח ותאמרו" :זה לא עבד .אני
משער שעליי להמשיך הלאה" .או "זה לא עבד .אני לא אהוב כפי שחשבתי שאני" .זוהי החשיבה
המוטה הליניארית של האדם ,והיא לא מייצגת את האמת.
להמתין לכיוון
הרשו לי לתת לכם עוד דוגמה .למולי חדר מלא עובדי אור ורבים מהם היו עובדי אור מזה זמן ממושך.
אבל כה רבים מחכים עדיין לגלות "מה אתם אמורים לעשות" .האם זה אתה ואת? המממ? אתם
יודעים שאני צודק .האם פגעתי בנקודה? שלא כמו בקטע הקודם ,אתם לא מודאגים בנוגע למשימה,
אלא ממתינים וממתינים כדי לגלות מי אתם ולשם מה אתם כאן .זה שונה מאוד ,משום שאין לכך כל
קשר למשהו שנאמר לכם בחיזיון ,אלא למה שאתם מרגישים ברמה האקאשית .לשם מה אתם כאן?
מתי תדעו?
יש לכם ניצוץ של מודעות ,ואתם יודעים על האלוהי .אתם יודעים על מה שנמצא בדנ"א שלכם,
ואתם מתחילים לגלות את הדברים הללו ואתם מרגישים שיש משהו נוסף .אתם לא יודעים מהו ,אבל
"יום אחד הוא יהיה שם" ,אתם אומרים" .יום אחד אדע לשם מה אני כאן" ,אתם אומרים .זה מסלול
ליניארי חלוד שבו אתם צועדים ,כיוון שאתם אומרים זאת וחשים זאת מזה זמן רב מאוד.
בליניאריות ,הוא תמיד זועק אליכם את אותו הדבר" :עדיין לא הגעתם" ,הוא אומר לכם" .הזמן פועל
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לרעתכם" ,הוא אומר לכם .לפעמים הוא אומר" :זה חלף-עבר ולא ראיתם אותו!" אז אתם מתחילים
לדאוג ונעצבים.
אני רוצה לומר לכם את האמת ואני רוצה לפתוח את לבכם ,כיוון שאני יושב למול אלה שצריכים
לשמוע זאת באופן מדויק ,רגשי ואמיתי .אני לא רוצה שתרימו את ידכם ,אבל אם אלה אתם ,אני
רוצה באופן לא-נראה ,מטפיזי ,תדליקו את האור ברגע זה מעל לראשכם .קוראים ,זה כולל אתכם.
ברגע זה ,אני מביט באורות הללו ואני עומד לתת לכם את תוכנית הלימודים שלכם .אני עומד לתת
לכם את התוכנית לשמה אתם נמצאים כאן .אני עומד לומר לכם מדוע אתם חשים כפי שאתם חשים,
ואני עומד לתת לכם מערך הנחיות שיאפשר לכם לצאת מהמקום הזה כשאתם יודעים מי אתם ומדוע
באתם .יהיו שלא יאהבו את מה שאומר ,אך כמה מכם עשויים לאהוב זאת .זה תלוי בנטאי הליניארי
שלכם .אני מקווה שהאור הזה שאתם מדליקים מעל לראשכם תואם לאור שזוהר מהשותף שלי
עכשיו ,כיוון שזו האמת.
האזינו ,עובדי אור ,כל חייכם ציפיתם למה שיבוא עכשיו .אתם ממתינים לגלות לאן אתם הולכים,
ומה אתם אמורים לעשות .הרשו לי לומר לכם את הדברים הבאים :מבורך הוא האדם המודע ,משום
שהמודעות לתודעה עצמה היא הדבר שאתם עושים למען הפלנטה .זו המשימה שלכם .הישארו
מודעים .השאירו את האור דולק .לכו ממקום למקום במשפחה ובעבודה .שמרו על המודעות .זוהי
נקודת ההחלטה ,כיוון שהמודעות משנה את הרשת.
זה לא מה שאתם עומדים לעשות ,זה הדבר עליו אתם חושבים בכל יום .זו דרך קוונטית ,אין כל
שעון .האם אתם יכולים לשמור על האנרגיה הזאת עד יום מותכם? אם אתם יכולים ,כל אחד מכם
שמחזיק באור הזה עכשיו ידע שזו סיבת היותכם כאן .אל תביטו לעתיד ותחכו למשהו אחר ,משום
שאתם עושים עכשיו את הדבר שלשמו באתם במצב קוונטי .כל אחד מכם שהוא מודע ,עושה זאת!
זה הכול .אתם כאן כדי להיות מודעים! אם אתם מודעים לאלוהי שבפנים ,אזי אתם מגשימים את
המשימה באופן מושלם .באופן מושלם! צאו ממקום זה מסופקים לגבי מה שאתם עושים למען
הפלנטה .הישארו מודעים .אל תוותרו! הפכו קוונטיים ]תחושת סיפוק בהווה[.
אם כל דבר ,ובכלל זה העבודה הרוחנית שלכם ,מוצמד לציר זמן ,אתם תיכשלו ,כיוון שהדברים
שהשעון יביא לכם אינם הדברים שהלב יביא לכם .הלב ]חמלה[ הוא קוונטי .למדו לחיות ללא העתיד.
הדבר שובר את דרך החשיבה הליניארית שקובעת שהישג הוא מדד להצלחה .ככה זה בתודעה של זמן
ליניארי; לעומת זאת ,בתודעה קוונטית ,זהו מדד לשלווה ולשמחת "ההוויה" שלכם .האם כאלה
אתם?
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מתנת הפעלת האקאשה
במשך שנתיים פתחנו את הדלת לשינוי התאי הקוונטי והתחלנו לתת לכם מידע שהוא פשוט בלתי
יאומן .בדנ"א שלכם מצוי תיעוד אקאשי .כל תקופות החיים שחייתם על הפלנטה נמצאות שם.
העצמי הגבוה היה אותה אנרגיית נשמה בכל תקופת חיים .לכן ,יש לכם ידיד שהשתתף בכל אחת
מהן! עד לנקודה זו ,כל המידע הזה של הגלגולים הקודמים היה מאוחסן כמו ליבת הקרח ]ליבת קרח
ליניארית דמויית צינור המכילה את ההיסטוריה כפי שהיא נמדדת על-ידי המדענים בקטבים[ .אתם
חייבים להסתכל בסימנים הליניארים ולראות מי הייתם ,מה היו האנרגיות ומה קרה .כולכם שיערתם
שלא ניתן לגעת בה ושהיא נמצאת בעבר ,ממש כמו לקרוא עיתון ישן.
זו אינה חשיבה קוונטית .שכל קוונטי מביט כיצד הכול מתרחש עכשיו .לכן ,מה שאמרנו לכם שוב
ושוב הוא שמה שמתרחש עכשיו ,נגיש לכם עכשיו .האם הייתם רוצים להיכנס לתוך אותה היסטוריה
ליניארית שלא ניתן לגעת בה לכאורה ולמצוא שם את העזרה לשמה הגעתם לכאן? אני עומד לדבר
אל שלושה אנשים שנמצאים כאן בחדר .הפסיקו לנסות לרפא את עצמכם! כיוון שהעצמי הביולוגי
שלכם ,בתקופת החיים הנוכחית ,לא יגיב .הוא לא יירפא .אבל העצמי מהפעם הקודמת ,אם תביאו
אותו לקדמת הבמה ,היה טהור! לכו הביאו אותו! מדוע שלא תביאו אותו ותניחו אותו על גבי הנוכחי
]לטובת החשיבה הליניארית שלכם[ .מה בנוגע לכך? זה מה שאדם קוונטי עושה.
עכשיו ,אם אתם מסוגלים לעשות זאת ,אז מה בדיוק אתם עושים? האם ריפאתם את עצמכם או
האם כריתם את האקאשה? אתם מבינים מדוע המחלה לא תשוב לעולם? הסיבה היא שברמה
הקוונטית ,מעולם לא הייתם חולים בה! אם תצליחו לעטות את אנרגיית הגלגול הקודם שלכם ,אתם
תגלו דנ"א שהוא טהור ושמעולם לא סבל מהבעיה שיש לכם עכשיו .כיצד? הרשו לי לשאול אתכם.
האם אתם אוהבים מישהו על הפלנטה .אם התשובה היא כן ,אזי אשאל אתכם ...איך? אתם מבינים,
דברים מסוימים צריכים להיעשות ברמה לא-ליניארית ,בנפרד מהרשימות שבני האדם אוהבים לתת
לכם .רשימות הן מצוינות ללמידה בסיסית ,אך אינן ישימות לאנרגיה קוונטית מתקדמת זו שאתם
לומדים לספוג ולהיות.
אתם מבינים מה אני אומר? מה הייתם רוצים להיות מסוגלים לעשות? מה בנוגע לחסימות שלכם?
מה הם הדברים שאתם חושבים שלא תוכלו לשנות? באקאשה ,יש הרבה "אתם" ,רבים מאוד .מדוע
שלא תיכנסו לשם ותחליפו את "האני" הנוכחי שלכם עם "האני" הקודם? זו כריית האקאשה .זה
האדם הקוונטי ,והדבר מרחיק לכת הרבה מעבר למה שנאמר לכם על מטרת אנרגיות הגלגולים
הקודמים .נאמר לכם שהן מיועדות לחילופים קרמתיים .זה רעיון ישן שהתנסות הגלגולים הקודמים
קיימת בתוך הדנ"א שלכם כדי להפריע לכם ,כדי להיות מקל בגלגלים שלכם וכדי שיהיה עליכם
להגשים משהו כדי לעקוף אותה .זה מידע ישן מאוד ,ועכשיו אתם יכולים להרחיק אל מעבר לו.
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אולי הסיבה לאקאשה היא בדיוק ההפך מכך? אולי זהו מכרה זהב ששמכם רשום עליו? אתם חייתם
את כל אותם חיים .חשבו על זה .זו התנסות חיים; זו חוכמה ,שאמאן .כעת ,לכו וכרו בה .זה מה
שהאדם הקוונטי עושה .הדבר בורא מאסטריות .חשבו על זה.
הילד הפנימי – ביקור חוזר
כעת הנה משהו שמישהי על הבמה הזאת תיהנה ממנו מאוד ]מתייחס לג'אן טובר[ ,כיוון שאני עומד
לתת לכם עכשיו את סוד הילד הפנימי .זה נושא קוונטי ותמיד היה כזה! מדוע הילד הפנימי כה
חשוב? שמעתם על כך במשך שנים ,אך רבים ברחו ממנו" .אני לא רוצה להיות ילד" ,אתם אומרים.
"גדלתי כבר ,ואני לא צריך קשר איתו .אני אוותר על זה" .אולי זה שונה מכפי שאתם חושבים?
הרשו לי לומר לכם מה כל-כך קוונטי בקשר לזה .כעת הקשיבו לי ופיתחו את לבכם לרגע .הגיע הזמן,
נכון? אף אחד מכם אינו ילד עוד ,אבל כולכם הייתם ילדים .אז מדוע שלא תעשו משהו עמי לרגע:
השהו את השעון והעמידו פנים שכל דבר שאי פעם היה לכם על הפלנטה הזאת ,בתקופת החיים
הזאת ,נמצא למולכם עכשיו .כמו תיבות שמהן אתם יכולים להוציא דברים ,הכל שם .הן לא נמצאות
בעבר ,מקום זאת ,הן במצב קוונטי ,מוכנות שתראו אותן כמתרחשות עתה.
חשבו :אני רוצה שתלכו ותביטו בכמה מהתיבות הללו – כאשר הייתם בני שמונה ,כאשר הייתם בני
שבע ,כאשר הייתם בני שש ,כאשר הייתם בני חמש .הביטו! לא היו לכם דאגות .מי מכם ,כשהייתם
בני שמונה ,דאגו בקשר למשכנתא? מה בנוגע לתקציב לאוכל ,או האם תוכלו לרכוש מכונית או
להצליח או לא? התשובה? אף אחד מכם! הדאגות הגדולות ביותר שלהם היו האם תוכלו להישאר
בחוץ ולשחק .חשבו על זה ...כך היה אצל רובכם .זה השכל של הילד ...טהור ,לא מסובך ,ומחוץ לטווח
הדאגה.
כעת אני רוצה שתשמרו על המחשבות הללו לרגע .אני רוצה שתעמידו פנים שאתם יכולים לאמץ את
האישיות הזאת לרגע ,את הילד הזה שהוא אתם .הוא נושא את שמכם ,ואתם הייתם הוא .הוציאו
אותו מהתיבה ועטו אותו עליכם .ללא דאגות .ללא דרמה .ללא מחר .הילד לא חושב על מחר אלא אם
מחר הוא חג המולד ,אז הוא חש שמחה והתרגשות .כמה זמן חלף מאז הרגשתם כך ,אנשים?
מדוע אני מדבר על הנושא? משום שאהבת האלוהים מזמינה אתכם אל תוך תכונה זו ממש! יש לכם
רק מודל אחד ,כך היה כשהייתם ילדים .לכן החזירו אותו כמודל של האופן שבו אנו אוהבים אתכם
ומספקים לכם את האהבה והשלווה הדרושות לכם כדי לנוע אל תוך אנרגיה חדשה זו! אלה האנשים
הקוונטיים שיכולים לחזור וליישם תכונות אלה בחייהם .אפשר לזהות אותם ,משום שהם זוהרים!
הם לא בהכחשה .הם קוונטיים.
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היו כמה מאסטרים שצעדו על הפלנטה הזאת שהיו ידועים היטב במסגרת הדתות הרבות שלכם .אני
רוצה לספר לכם מה היה המשותף לכולם :הם היו קוונטיים! כאשר הסתכלתם בפניהם ,האם ראיתם
כמה הם זוהרים? האם תוכלו להצטרף אליי? האם אתם יכולים להיות במחיצת המאסטר המועדף
עליכם לרגע קט? האם אתם יכולים לעמוד לצדו או לצדה לרגע? ואם אתם יכולים ,מהי האנרגיה
שם? זו שלווה ,נכון? האם הם מודאגים בנוגע למשכנתא שלהם? האם הם מודאגים בנוגע לתשלום
החשבונות? איזה סוג של דרמה יש בחייהם? אולי יש להם דרמה רבה ,אבל אתם לעולם לא תראו
זאת! מסיבה כלשהי הם אינם יודעים זאת ,ואתם נמשכים לשלווה ,נכון? אתם רוצים רק לעמוד
לצדם .אולי אפילו תגידו לעצמכם" :אילו רק יכולתי להיות כמותם .זה היה נפלא" .ובכן אתם יכולים
יקרים ,וזה מכונה לתפוס את מהות הילד הפנימי .זו לא תמימות; זו לא בורות; זו חוכמה קוונטית
שלמה ומוחלטת .זו היכולת לקחת את הדברים הללו שבליניאריות ,שבגינם אתם מודאגים ,ולהשהות
אותם במקום שבו הם אינם יכולים להשפיע עליכם .מה קורה לתודעה שאינה מושפעת על-ידי פחד?
אומר לכם .היא נוסקת מעלה! האם ציפיתם לכך? עבודה עם הילד הפנימי היא עבודה קוונטית .כל
הדברים הללו שלימדנו אתכם בחודשים האחרונים מבקשים מהאדם להפוך לקוונטי.
העוצמה המדהימה של האהבה
דבר לא משתווה לנושא האחרון .שום דבר .זו הפעם השלישית שבה אני עומד לומר לכם זאת ,כיוון
שרבים כאן לא שמעו .הקשיבו היטב :אפילו בעבודה הרוחנית היו אלה שהכריזו שהרגשנות שגויה.
הם אומרים שאם אתם רגשנים ,אינכם רציונלים .אם אתם בוכים ,אינכם צריכים להיות כאן .הם
אומרים שהאינטלקט הוא שיבין הכול .כך גורס ההיגיון שלכם ,זה הטיעון שלכם .לכן אתם רוצים
להגיע למקום שבו תוכלו להשליך את כל הרגשות ופשוט להבין הכול באמצעות השכל הלוגי מתת-
האל שלכם.
הקשיבו יקרים ,זו חשיבה ליניארית לגמרי .אין אף אדם בחדר שיצליח להבין את המצב הקוונטי
באמצעות האינטלקט ,משום שזה לא מצב שאל תוכו נולד ,וזה לא המצב שבתוכו הוא חי .במקום
זאת ,זה איזון של האינטלקט והלב .הרגשות עוברים דרך הצעיף ,ויש לכך סיבה גדולה מאוד.
אני עומד לומר לכם היכן נמצאת העוצמה האמיתית ...הסיבה לחמלה ולעוצמה המדהימה של
האהבה .אני עומד לתת לכם את האנרגיה הקוונטית ביותר על הפלנטה ואני מקווה שתבינו .זו הפעם
השלישית שאני עושה זאת ואני רוצה שתקשיבו היטב.
יש עוצמה שמעבר לכל העוצמות והיא נובעת היישר מהמצב הרגשי .האם אתם מופתעים? אצייר
לכם תמונה פעם נוספת כפי שעשיתי בעבר .אה ,יש אימהות בחדר הזה .אימהות רבות .אימא ,האם
תחזרי עמי לזמן שחלקתי איתך? חזרי לזמן שבו נולד ילדך הראשון ,לרגעיו הראשונים .חזרי עמי לרגע
שבו התינוק שזה עתה נולד נשם את נשימתו הראשונה והחיים החלו .זה מייצג חלק מהדנ"א שלך,
חלק מהשושלת שלך ,חלק מהאקאשה שלך ,אירוע מכונן ,אם תרצי .כעת אני עומד לשאול אותך
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משהו :האם שמעת את המלאכים שרים? הם עמדו סביב המיטה ,את יודעת? מה הרגשת בפעם
הראשונה שהבטת בעיני התינוק? מה הרגשת כאשר הבטתם זה בעיני זה והחיים החלו? האם שמעת
את המלאכים שרים? האם לבך נמס? האם לבך פשוט נשפך אל היקום באותו רגע? האם הבחנת
שאנשי הרפואה בחדר בכו גם כן? מה הייתה הסיבה?
אולי את חושבת שעוצמה מסוימת זו נבעה משכלך ומלבך? ובכן ,לא כך היה! הרבה מעבר לכל דבר
שבן האדם לבדו מסוגל אי פעם להפיק ,אנרגיה מדהימה זו זרמה אל תוך החדר כיוון שהייתה שמחה
מקודשת .לרגע בזמן ,פתחת שער בין-ממדי שבו החיים החלו וכולם בכו משמחה .הילד הביט בך ואת
הבטת בו .פני הדברים לעולם לא ישובו להיות כפי שהיו .האם את זוכרת ,אימא? האם את זוכרת את
היום הזה? האם את זוכרת את הרגע? זו אנרגיה שהיא הרבה מעבר למה שהלב שלך מסוגל לעשות
לבדו .קיבלת עזרה וכל דבר שהרגשת התעצם על-ידי אנרגיית האלוהים שבתוכך.
אני מדבר על הדבק שמדביק את התודעה ,והוא רגשי .אני מדבר על אהבת האלוהים .זה היה המסר
מהיום הראשון שבו נתתי מידע .לקח לשותף שלי ארבע שנים לפתוח את לבו במידה שבה יכול היה
לבכות בנוכחות כל אדם עם עוצמה זו .זה מעבר לכל דבר שהוא יכול להפיק בעצמו .החדר הזה מלא
בפמליה שהעוצמה שלה תפיק הרבה יותר ממה שלב אדם יכול לעשות לבדו! זו אנרגיה קוונטית...
נצחית ...לא אירוע עתידי ...מלאה בתחושה שכל דבר אוהב שאי פעם היה ,זורם אל תוככם .זה הטבע,
אנרגיית החיים שלכם ,וחוכמת העידנים! אימא ,את זוכרת?
בני האדם מתאהבים .הם משתגעים קצת .כמה מכם עשו זאת ,נכון? כמה מכם זוכרים שנאנחתם
הרבה ושהבטתם זה בעיני זה .הפסיכולוגים אומרים שמדובר בחוסר שפיות זמנית מסוים] .צחוק[
אתם זוכרים ,נכון? אולי כמה מכם עדיין מרגישים כך? ספרו לי ,אנשים יקרים .האם הפקתם זאת
בעצמכם? האם היה זה האדם האחר ,לדעתכם ,או האם משהו אחר התרחש לדעתכם? האם אתם
חושבים שלקחתם חלק במשהו ושהייתם שם לבד? האוהבים יאמרו לכם שיש מלאכים בחדר כאשר
בני האדם מתאחדים ,כאשר הניצוצות עפים ,ושיש הרבה יותר מכפי שיכלו לברוא לבדם .כמה מהם
אפילו שומעים את השירה! האם זה רק חלום של מאוהבים? לא ,משום שהם צודקים ...זה חלק
מהחוויה האנושית שבה שניים מתאחדים ובדרך כלשהי יוצרים אנרגיה שהיא גדולה הרבה יותר
מסכום החלקים .והסיבה היא שאלוהים נמצא שם!
המלאכים מחייכים .כך זה עובד .זה קוונטי .יש שם עוצמה גולמית.
"מדוע אתה מספר לנו זאת ,קריון?" אומר לכם את הסיבה :משום שיש בכם אנשים שמוכנים
להתאהב בילוד הראשון של תודעה מכוננת שהוא נקודת הבחירה .זו התאהבות בעצמכם ,באלוהים
שבפנים ,בטבע ,או פשוט בתהליך היצירתי כולו .זה בורא אנרגיה על הפלנטה הזאת שדומה ללידת
ילד .היא גדולה יותר מסכום חלקיה כיוון שאתם קוונטים דייכם לעשות זאת .האם זה מבלבל אתכם
או האם זה טבעי? האפשרות שזה מבלבל היא חלק מעקומת הלמידה.
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האם אתם שמים לב לכך שאינכם צריכים להצטרף לשום דבר? אתם לא צריכים .קבלו אחרים
סביבכם שאוהבים את כדור הארץ .האם אתם מודעים לכך שכולכם יכולים להשתתף במידה שבה
תרצו? פתיחת הלב בוראת אנרגיה מעל ומעבר למה שאי פעם תוכלו לעשות לבד ,אך דומה שזו
החלטה אישית .זו הזמנה לקוונטיות .קראו לדבר כרצונכם .אתם רוצים לכנות זאת בשם אלוהים;
אתם רוצים לקרוא לזה רוח; אתם רוצים לקרוא לזה האלוהות שלכם? זה לא משנה .אבל אתם
תרגישו בדבר .רבים מכם כבר הרגישו ולא ידעתם כלל מה זה היה .כזו היא האהבה .היא טהורה .אין
לה סדר יום .היא לא מנפחת את עצמה .היא נטולת תנאים .זה האלוהים שבכם .זה המסר.
זו אפוא העבודה שלפניכם .קומו מהכיסאות ועזבו שונים מכפי שבאתם ,עם מעט יותר תובנה לגבי
הדרך שבה הרוח עובדת איתכם .אולי תרגישו מעט יותר בנוח בנוגע למי שאתם ,ולמקום שאליו אתם
הולכים .אולי התרחש שחרור הערב עבור כמה מכם שהרגישו שנכשלו ,או לא הגשימו את הדברים
שלשמם באו .אני אומר לכם ,הגשמתם אותם!
האם אתם אוהבים את אלוהים? אזי הגשמתם אותם! האם אתם אוהבים את עצמכם? אזי הגשמתם
אותם .האם אתם שלווים? האם אתם יכולים לסלק את הדרמה הסובבת דברים שאינכם יכולים
לשלוט בהם? אם אתם מאלה ,הרי שהגשמתם אותם .לכן באתם .וכך הוא שאנו אומרים לכם בזמן
הזה שאנו מכירים את שמות כולכם .מה תעשו עם המידע הזה? זה פשוט מידע ,או האם זו האמת?
אתם תחליטו.
וכך הוא.
קריון

* במדע :הדרך שבה מסיקים מסקנה ממקרים פרטיים ועוברים מהם לקביעה כללית.
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השושלת של הרוחניות
לי קרול מתקשר את קריון
 11ביולי2009 ,
מאנגלית :סמדר ברגמן

כדי לסייע לקורא ,תקשור זה תוקשר מחדש ]על-ידי לי וקריון[ והוסף לו מידע לטובת הבנה ברורה אף
יותר .לעתים קרובות ,התקשור מול קהל מכיל אנרגיה שנושאת תקשורת מסוימת שהדף המודפס
פשוט אינו יכול לחשוף .הנה אפוא להנאתכם מסר מועצם זה שניתן ב"מקדש החכמה" באוניברסיטת
דלפי ביולי .2009
ברכות ,יקרים ,אני קריון מהשירות המגנטי .זהו קולו של בן האנוש ,האין זה כך ,שכולכם שומעים
עתה? זהו גם קולו של בן האנוש עבור הקוראים .אני מדבר על העתיד ,משום שאני נמצא במצב
קוונטי; האנרגיה של הקוראים והאנרגיה של המאזינים זהה ,כי היושבים למולי נמצאים בממד
השלישי והם זהים לקוראים .ושוב אשאל ,מיהו המדבר? האם זה אדם שמעמיד פנים שהוא מיוחד?
אנו שואלים זאת באופן גלוי כיוון שעכשיו הוא הזמן ,אנשים ,לבחון את האנרגיה שנמצאת בחדר
למולכם .לאלה מכם הנמצאים כאן בזמן אמיתי ,יש אנרגיה שזורמת מהכיסא הזה .כמה מכם ירגישו
בה מעיפה את שערכם לאחור ,כיוון שאתם נמצאים במקום של חכמה ,שנבנה מתוך כוונה שאלוהים
יהיה נוכח במקום זה כידיד ושהאמת של הרוח תנבע מהמבנה התאי של האנשים שבחדר .זה מה
שקורה עכשיו .מארג העץ שכאן מודע להתגלויות של ריפוי האנושות .זה קרה בכיסאות עליהם אתם
יושבים ,יקרים .הכל לנו משום שתמיד היינו כאן ,גם כן.
אנו יודעים מי יושב בכיסאות ,ואנו יודעים מהם הפוטנציאלים של אלה שיקראו – כל זאת קודם
שיתרחש .אין זה ניבוי העתיד ,מדובר רק בפוטנציאלים .שוב ,אנו אומרים שכל כתבי הקודש שעל
הפלנטה הזאת ,הכתבים החשובים ביותר בהיסטוריה שנושאים תכונה רוחנית ,נכתבו ונאמרו על-ידי
בני אדם ,כולם .אלוהים לא כתב אף לא אחד מהם .בני האדם כתבו את כולם .הם כתבו אותם
באמצעות כוונתם ,בידיהם החשופות ,כתבו לידידים בערים שונות ,חלקם מתוך בית הכלא ,חלקם
מוכרעים על-ידי נסיבות שליליות .כל אחד הצהיר על השמחה שבלבו כיוון שמצא משהו מיוחד .אלה
הם כתבי הקודש של כדור הארץ ,שכולם נכתבו על-ידי בני אדם .כעת במקום זה ,אנו מציגים חכמה
רבה אף יותר ומתאחדים עם שם הבניין והמקדש שברא אותו ]מקדש החכמה באוניברסיטת דלפי[.
לפני  20שנה באתי לכדי הגשמה וצורה ,תוקשרתי על-ידי האדם שיושב בכיסא עכשיו .אף-על-פי
שהייתי כאן עוד לפני שכדור הארץ היה כדור הארץ ,רק בתחילת השינוי הורשיתי להתחיל בתהליך
התקשורת שיש לכם עמי כעת .המסר היה עקבי ,מתמשך ,לעולם לא סותר ולעולם לא קטוע .הוא היה
לכיד ומעולם לא התחרה בעצמו .מההתחלה ,המסר הוא שזהו עידן של שינוי ,והוא כבר כאן בעודכם
קוראים את המילים הללו.

64

אנשי קדם ידעו כל זאת...
הרשו לי לדבר על הרוחניות באופן כללי .אנשי קדם ,באמצעות האינטואיציה שלהם ,נשאו את
"סודות הרוח" שהיום מכונים "העידן החדש" .אין שום דבר חדש בתכונות הללו ,כיוון שהן עתיקות
כמו האנושות .במסגרת האמונות של אנשי קדם ,הן לא היו כלל סודות .לא היה צורך בכך .דבר לא
התחרה עמן ואנשי קדם הכירו בגלוי שקיימת אנרגיה של הפלנטה שמכונה גאיה ,ושהיא עובדת
מקרוב עם בני האדם .היא הזינה אותם ,הלבישה אותם; העניקה להם חכמה .בני האדם חגגו את
הולדת ילדיהם לאור האנרגיה של כדור הארץ .הם קראו לילדיהם בשמות אבות אבותיהם מסיבות
רבות ,ובכלל זה האמונה שילדיהם היו אבות אבותיהם! מעגל החיים המכונה "גלגול נשמות" התקבל
כמציאות ,והיה ידע אינטואיטיבי עבור החברות בכל רחבי הפלנטה שמעולם לא ראו כלל זו את זו או
ידעו על קיומן זו של זו .אף-על-פי-כן ,אתם תובעים לעצמכם את כל האמונות העתיקות הללו
במסגרת "העידן החדש" שלכם.
במשך ההיסטוריה ,האמונות הללו התבגרו עד אשר האנרגיה של הפלנטה התפתחה במידה מספקת
כדי שהמאסטרים יוכלו להתחיל להופיע .אלה היו מאסטרים שבאו כדי להראות כיצד האנושות יכולה
לקחת את התכונות האינטואיטיביות הללו ולחולל שינוי על הפלנטה .המאסטרים לימדו מאסטריות,
אך בני האדם רצו רק לסגוד להם .אחד אחרי השני המאסטרים הגיעו ואחד אחרי השני הם חוסלו על-
ידי בני האדם .מות קדושים זה ברא מערכות חדשות ,כיוון שעתה היו נביאים שיש לסגוד להם,
ומערכות האמונה של העולם החלו להשתנות ודרכי אנשי קדם נאלצו לרדת למחתרת .לכן ,הדבר עליו
אנו מדברים במקום חכמה זה אינו למעשה מטפיזיקה ואינו עידן חדש .זוהי רוחניות אינטואיטיבית
בסיסית .זה מה שאנשי קדם ידעו ומה שהם נשאו עמם ולימדו ,אך עתה המידע הוסתר והפך
ל"סודות".
הסודות החלו – שימור האמת העתיקה
ברצוני לקחת אתכם עמי למקום ,באופן מטפורי .אלה מקום אמיתי והתרחשות אמיתית בהיסטוריה.
הרשו לי לקחת אתכם למקום ולזמן לא רחוק מאוד מזמנכם ,כיוון שחלפו פחות מ 300-שנה .אני
לוקח אתכם לחדר מלא בגברים זקנים ,קשישים כל אחד מהם ,אנשי מקצוע כל אחד מהם .חלקם היו
המנהיגים בממשלה וחלקם מנהיגים בחוק ,אפילו מנהיג אחד מהכנסיה .הם נפגשו בסתר ,ישבו
במעגל ,בפגישה חשובה שלא תזוהה באמצעות שם או מקום או עיר ,אך היא התרחשה .הפגישה
הייתה הסכם להמשיך בסודות בדרכים שונות ,תוך שימוש בארגון חברתי כמסווה .זה היה זמן שבו
חשיבה רוחנית אינטואיטיבית נחשבה למרושעת ,שבו טבע האדם הבסיסי נחשב לנובע מהחשכה,
ושבו מתנות הרוח נתפסו כעבודת השטן .היה עליהם לעשות משהו כדי לשמר את האמיתות
הפשוטות של אלוהים שהיו עם האנושות במשך עידנים רבים ,אך שכעת התנוסס איום מעל ראשן.
הולדת "הדת המודרנית" השתרשה והיא החלה ללמד שהאנושות נולדה מלוכלכת ,לא מועצמת,
ושהנביאים החזיקו במפתח לכל הדברים ,ואי לכך ,יש לסגוד להם ולפעול על פי הוראתם ,אפילו
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במוות .הרוחניות הוגדרה מחדש בחבילה שהייתה מקוטעת ולא אישית .גברים החלו לכתוב כללים
תלת-ממדיים שקבעו "כיצד יש לסגוד ולנהוג" וגברים צברו כוח בדרך זו .האנושות החלה להחליק אל
תוך חשכה רוחנית שתהיה מלאה במיתולוגיה ,בסבל ,במוות ,במלחמות ובשנאה ,הכל בשם האלוהים.
הדבר הראשון שהגברים הזקנים הללו עשו היה להוציא את מה שלהרגשתם היו "קישוטי האנרגיה" –
את הקריסטלים .הם הציבו את האבנים ]הקריסטלים[ הללו במעגל שלהם בתבנית מעניינת מאוד.
התבנית הזאת ידועה היום כטטרהדרון כפול ,והיא הייתה צורה מקודשת עבורם .על הרצפה למולם
הונחו הקריסטלים ,והגברים החלו לשיר .הם שרו צלילים ללא מילים ,כיוון שידעו שהקול האנושי
בורא אנרגיה מקודשת .אלוהים נתפס כנמצא "בתוכם" והם מלאו את החדר בצלילים כדי לטהר את
שהיה עליהם לעשות .הם הדליקו נרות רבים ,לא משום שהנרות הפכו הכל למקודש יותר ,אלא בגלל
שלא היה להם חשמל] .הומור של קריון[ זה משונה ,כיוון שאתם נושאים תכונה זו אפילו היום,
כזיכרון לזמן שבו היה צורך להסתיר את האמת.
ההחלטות שהתקבלו בחדר הפכו לזרעים של ארגונים סודיים שיתקיימו ברחבי הפלנטה במשך עשרות
שנים ,מאות שנים .כמה מהארגונים הללו ישגשגו ולא יובנו ,ואחדים ישתנו לארגונים אחרים כאשר
חבריהם הפכו תאווי בצע .היו שרצו לעשות שימוש בסודות כדי לרכוש כוח .אחרים קראו לעצמם
"הנאורים" ]אלה שהיו מוארים[ .אבל הם לא היו ,ואחרים שמרו את הסודות לעצמם ,לא דיברו ושמרו
על הטוהר של מה שניתן.
אחד מהארגונים הללו קיים בחברה הנוכחית שלכם אפילו היום – הארגון שאתם מכנים בשם
"הבונים החופשיים" .אילו יכלו לתת לכם את הסודות שהם מחזיקים היום ,האנשים האלה היו
אומרים לכם שהידע המהותי הוא שקיים נביא בתוך כל אחד מהם המכונה אלוהים ,ושהמקור לכל
החכמה ,הריפוי והאנרגיה שעל הפלטנה נובע מבפנים .איזו תפיסה! זה מה שאתם לומדים היום
וקוראים לזה "העידן החדש" .זה מה שלומדים בבניין הזה .נסגר כאן מעגל ,נכון?
המדע משתנה – ההגיון דורש זאת
הרשו לי לדבר על שושלת הרוחניות ,משום שהשינוי בו אתם מצויים מתחיל לחשוף את האמיתות
הישנות .כהוכחה לכך ,מבצר החשיבה הלוגית מתחיל להיסדק ,כיוון שהמדע האמפירי עצמו מתחיל
לטעון לקיום "אנרגיה אינטליגנטית" כעמוד תווך של בריאה והתפתחות אפשריות.
במשך כל "הזמן המודרני" שלכם ,לאלוהים לא היה מקום במדע .אולם לפתע ,בדור האחרון ,אלה
שבחנו את המספרים ,ההסתברויות והפרדיגמות של הבריאה רואים הגיון שהוא "כנגד כל הסיכויים".
לחלוטין מחוץ לאפשרות המקריות ,דומה שהיקום פיתח דרך שרק מתכנן אינטליגנטי יכול היה
לברוא .תפיסה זו של "תכנון אינטליגנטי" שנויה במחלוקת ,כיוון שהיא גורסת שיש סוג מסוים של
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תודעת בריאה גבוהה יותר .בניגוד לרצונו ,המדע אינו יכול להכחיש שההסתברויות קיימות שם
ושהעובדות ניצבות לנגד עיניו .זה פשוט לא יכול היה להתרחש באופן מקרי.
גאיה מתחילה לקבל שם רע! היא הופכת שנויה מאוד במחלוקת ,כי עצם הרעיון שלכדור הארץ יכולה
להיות "תודעת חיים" במסגרת האבולוציה שלו ניצב כעת מול הקהילה המדעית .למה? כיוון שבעת
שההיסטוריה של כדור הארץ נחשפת ,העובדות צועקות שקיימת "תוכנית" לחיים ,מערכת של
אירועים לא-אקראיים ,אינטליגנציה שתומכת בחיים וממשיכה לעדן אותם.
בעוד אנו מדברים ,המדענים נאספים עם דעות בשני המחנות .האם יש באמת אנרגייה של התפתחות
חיים המשמרת את עצמה המכונה גאיה ואשר מגנה על החיים על כדור הארץ ומאזנת אותם? או
האם הדרך שבה התפתח כדור הארץ אקראית לגמרי כפי שמראה העובדה שהחיים השמידו את עצמם
שבע פעמים באלפי השנים שקדמו לשלכם? אכן יש! לכן ,ישנם אלה שאומרים ש"החיים הורסים את
עצמם" ובכל פעם שהם מופיעים על הפלנטה ,והם ישמידו את עצמם בסופו של דבר .אחרים אומרים
את ההפך ,שההתחלות והסיומים של מעגלי החיים הם פשוט גאיה המחליטה כיצד לברוא טוב יותר
ויותר.
יש תכונה אחת מסוימת שעומדת "בניגוד לכל ההסתברויות" והיא מדהימה – זו אותה בוחנים
המדענים ואשר מראה את נוכחות גאיה מעל לכל ספק .אם תבחנו את הסיכום של מה שהתרחש
לאיטו ,ברור שהאנרגיה של הפלנטה המכונה גאיה למדה מההתחלות ומהסיומים של כל מחזור חיים.
סיום עיקרי אחד של כוח החיים על הפלנטה התרחש כאשר יותר מדי חיים המבוססים על חמצן
שגשגו בעת ובעונה אחת וגזלו את החמצן מהאטמוספירה .דבר זה הרג כמובן את החיים ,כיוון שלא
נותר להם חמצן .מה שקרה בשלב הבא הוא הדבר המעניין .האבולוציה הבאה של התרחבות החיים
כללה תהליך חדש לגמרי המכונה פוטוסינטזה .גאיה בראה מערכת שבה הצמחים על הפלנטה יספקו
את החמצן הדרוש לחיים" .המזון" הדרוש לצמחים יהיה מה שהחיים השליכו כאשפה .אי לכך ,אחת
ממערכות היחסים הטבעיות והסיביוטיות הראשונות נולדה ,באופן אקראי לכאורה ,אך שהייתה
התהליך האינטליגנטי הברור הבא שנוצר ,לגמרי מחוץ לסטטיסטיקה של ההסתברות .במשך תקופת
זמן ארוכה מאוד ,היה ברור שהחיים לא השמידו את עצמם באופן אקראי .במקום זאת ,הם למדו
מטעויות העבר ופיתחו את התיקונים הדרושים להישרדות .גאיה חיה וקיימת ועידנה לאיטה את
הבמה עבור האנושות.
השלב הבא – התודעה האנושית
אז מדוע אני מדבר על כך כעל שושלת רוחנית? כיוון שהנה אתם יושבים כאן ,בני אדם .אתם
התוצאה של כל זה ,וגאיה ממשיכה לספק לכם את השינויים הדרושים לכם .מה שמתרחש עכשיו על
הפלנטה הוא שינוי של תודעה ,כיוון שזה השלב הבא בתרחיש כוח החיים האבולוציוני .החיים לא
ישמידו את עצמם ,כיוון שבדרך כלשהו הם נועדו לעשות זאת .מקום זאת ,אתם רואים את המהות
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של גאיה בפעולה .לכן ,תוכלו לומר שהתודעה האנושית וכדור הארץ הם בעלי ברית ,ואתם תצדקו .זו
הפעם הראשונה בהיסטוריה של האנושות שבה הברית היא כה חזקה ,שהיא מטשטשת את הקו שבו
האחד מתחיל והאחר מפסיק .היא מאשרת את תצפיות הרטט של בני המאיה במסגרת המחקרים
ולוחות השנה הרוחניים שלהם .אתם בעלי ברית של כדור הארץ והתודעה שלכם מדברת אל המבנה
הקריסטלי )זיכרון הרשומות האקאשיות( והיא רוטטת עם המחשבות שלכם .יותר מאשר רק בתוך
מערת הבריאה ]הרצאה של לי מוקדם יותר באותו יום[ ,המחשבות שלכם נישאות הישר אל רשת
הקריסטל של הפלנטה.
בני המאיה דיברו על הזמן הזה של ההיערכות הגלקטית ]האנרגיה של  [2012כמחזור השמש הצהובה.
הם חזו מחזור זה של גאיה וסיפרו לכם באמצעות הכתבים וההירוגליפים שלהם שהזמן הזה
בהיסטוריה יכלול כמה מהרטטים הפלנטריים הגבוהים ביותר שהיו נגישים אי פעם לתודעה האנושית.
מידע זה עדיין לא נלמד באותם מקומות עצמם בהם נכתב באבן ]מקסיקו[ ,כיוון שהדרכים הישנות
משתיקות אותו! אך הוא שם וכולם יכולים לקרוא אותו ,ואין זה מידע שחוזה קטסטרופה!
האם אלוהים השתנה?
המערכת הרוחנית הבסיסית השתנתה ויש רבים שאמרו שהם לא רוצים בשינוי הזה .לכן אדבר על כך
בקצרה .קרמה היא המערכת הישנה של החיים והמוות ,הלידה והחיים הנמשכים ,שגורמת לבריאת
אנרגיות וסנכרונים שיאפשרו פתרון פאזל .אדם אחד יחיה את חייו ,יחזור וישא בדנ"א שלו את
האנרגיה של מה שלא השלים בפעם האחרונה .לפעמים הוא ישא בדנ"א שלו את מה שכן השלים...
וינסה כמיטב יכולתו לכפר על כך .קרמה הייתה הכוח המניע שקבע את האישיות ,הרצונות ,הפחדים,
התקוות והתשוקות של האדם .הקרמה הניעה כל זאת.
בעשרים השנים האחרונות ,כל זה השתנה .יש אנשים שנמצאים בתחום המטפיזיקה זמן רב שיכחישו
שחל שינוי .הם יאמרו לכם" :אלוהים הוא אותו אלוהים אתמול ,היום ולנצח" .הם צודקים! כיוון
שאהבת האלוהים אינה משתנה ,ומהות "אישיות האלוהים"היא נצחית .לכן זה הטיעון שלהם ,לומר
שלא יכול להתרחש שינוי כאשר מדובר באלוהים .אין על כך ויכוח .הויכוח הוא זה :חל שינוי במערכת
היחסים של האדם עם אלוהים ,גאיה ,התיעוד האקאשי וכל מה שמייצג מערכת זו .זה המקום בו
חלים השינויים ובמערכת יחסים זו לאלוהים ולגאיה ,התודעה מתחילה להשתנות במידה שבני האדם
יכולים כעת לבוא אל הפלנטה ולומר" :אני גמרתי עם הקרמה – הסתלקי" .אז כל אדם שחווה
התגלות זו יכול לרדת מהמסילה האקאשית הישנה של אותם דברים שבא לתקן ,שחש שהם בוערים
בעצמותיו ,שהוריו רצו ,ושהוא חשב שהוא רוצה גם כן ,עד שהבין שאלה הן אנרגיות לא הולמות
שהוא נושא עמו רק בשל סיבות קרמתיות .הוא יכול למחוק ולנקות כל דף קרמתי של אנרגיה ולנוע
למקום שבו יוכל לתבוע לעצמו את המאסטריות שלו ולברוא מציאות משלו ולא להידחף ולהיות מונע
על-ידי משהו קדום שנמצא בתוכו שהוא ישן ולא משהו שבו הוא מכיר כלל.
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בחדר זה ,ישנם יותר משלושים איש שעשו זאת .אתם נעתם אל מעבר לאנרגיה עמה הגעתם ובתהליך
זה הייתה למידה ,ובתהליך היו דמעות .בתהליך היה חלק שלכם שלא חש בנוח ושהיה עליו לטפס
ולצאת מתוך עורכם ולעטות עור אחר שידעתם שהוא הולם ושבו יכולתם למשול .זו ההתחלה של
אנרגיות הבריאה-המשותפת של בני האדם שאנו חוגגים עתה במקום הזה .זהו מקדש החכמה,
והדברים הללו נלמדו כאן כבר.
מה שהעתידנים יספרו לכם
מהו הדבר החכם ביותר שאפשר לומר ברגע זה? אומר לכם מהו :בני האדם מושלים בפלנטה! בתוך
התודעה שלהם ,הם שולטים בעפר כדור הארץ ובשמים שממעל .בתוך התודעה שלהם ,הם שולטים
ברמת הרטט של מה שקורה בשלב הבא .בתוך התודעה שלהם ,הם שולטים בפרקטלים של הזמן
שבעבר היו שוכנים אז על גבי האדמה ומספקים את האנרגיה של מה שיקרה בשלב הבא ]מחזור חוזר
של הרס-עצמי[ .אתם תשמעו מ"מומחים" שהשנתיים הבאות עלולות להיות מלאות באימה .אתם
תשמעו שהכלכלה שלכם תמשיך להיכשל ותתמוטט לגמרי .אתם תשמעו שגאיה ,כדור הארץ ,תשהק
ותתפרץ ותפרוץ מהאוקיינוסים עם גז שיכסה את הפלנטה ויחנוק את האנושות ]מתאן[ .אתם
תשמעו ,כמובן ,שמחלה חדשה היא תמיד קנוניה של הצד האפל להפיץ בפלנטה מגפה .אתם תשמעו
כל זאת ,ואתם תשמעו זאת משום שכל הדברים הללו כלולים בפוטנציאלים של תקופת חייכם.
במילים אחרות ,דברים אלה אכן מצויים בפוטנציאלים של המציאות.
כעת ,אנשים ,בואו נבהיר את מה שאתם עומדים לשמוע ממני .האירועים הנוראים הללו לא צריכים
להתרחש! פחד ,קנוניה ונבואות אסון נמצאים שם כיוון שהאנרגיה של מחזור ישן מנסה לבוא לידי
ביטוי .יש מספיק מכם שיכולים לחולל שינוי ,בכך שתכוונו את האנרגיה של התודעה שלכם לכדור
ארץ שמתחיל בשינוי בדרך שבה אתם רוצים בו ,במקום ללכת בעקבות פרקטל של זמן .אתם תכוונו
אותו בדרך שבה אתם רוצים ,במקום בדרכים של אלה שמנבאים אסונות .אנו אומרים לכם זאת
משום שאלה הם הפוטנציאלים שתמיד היו .הם החזקים ביותר ונותרים כאלה .אינכם צריכים
להתאמץ כדי לעשות זאת ,כיוון שכל שעליכם לעשות הוא להחזיק באור שיש לכם .כל שעליכם
לעשות הוא להחזיק באור שכבר נמצא שם ותגשימו זאת .כן ,אתם תתחילו בפרקטל זמן חדש לגמרי,
הנושא את האנרגיה החדשה שלכם.
נתנו לכם נבואות על כמה ארצות לא-יציבות אשר יהפכו יציבות ,על דיקטטורים לא-מאוזנים
שיוחלפו ,ועל הפתעות בדרך שבה הדברים פועלים מבחינה כלכלית שמעולם לא חשבתם שיוכלו
לתקן את עצמם .קשה מאוד להאמין בדברים הללו ,כיוון שהם כולם חיוביים ואתם חווים אחד מהם
ברגע זה – היערכות מחודשת עם התכלית האומרת כיצד הכסף פועל בתרבות שלכם ומגיב לאחריות,
והסילוק של גורם תאוות הבצע הטהורה .זה לא נראה חיובי כלל וכלל! זה קשה ,נכון? זה מפחיד,
נכון? זה מדאיג ,נכון? כמה מכם ינהגו "בהפוך על הפוך" ויחגגו את גיזום העץ הכלכלי? "תודה לך,
אלוהים ,שהעץ הזה ישרוד עכשיו כיוון שגזמנו והסרנו את החלקים שלא משרתים אותנו"" .תודה לך,
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אלוהים" ,אתם עשויים לומר" ,שמיזם העץ שהפך את המדינה המסוימת הזאת לייחודית יוכל לשרוד
משום שפעם נוספת שינינו את הדרך שבה הוא פועל .תודה לך ,אלוהים ,שההיסטוריה לא חייבת
לחזור על עצמה והחיים לא יושמדו רק משום שרבים חושבים שכך יקרה" .עוצמה זו שלכם היא מה
שהרוח מלמדת כעת באמצעות מתקשרים רבים .זה מה שהמערכת הפכה להיות .אתם השולטים! צפו
בדברים האחרים שסיפרתי לכם ,גם כן .צפו לשינויים מאסיביים במזרח התיכון.
ההיערכות הגלקטית היא חלק מהשינוי
היקום ממלא תפקיד גם כן .יש סיבה להיערכויות המתרחשות ,וזו שדיברנו עליה לפני  20שנה נמצאת
כאן .היא הגיעה בזמן ובפעם השניה בלבד מאז שבני האדם חיים על הפלנטה] .ההיערכות הגלקטית –
האנרגיה של שנת  .[2012היא כאן בעת בו הכתיב זאת פרקטל הזמן והיא כאן באחד מהריכוזים
הגדולים ביותר של אנרגיה גבוהה שחל אי פעם על הפלנטה .היא כאן בזמן של תודעה גבוהה .מה
אתם עומדים לעשות בקשר לכך? כל הכלים מונחים לרגליכם .אם אתם מאמינים בסנכרוניות ובצירוף
מקרים ,אומר לכם שאתם יושבים במקדש החכמה שנבנה למען השינוי ]מתייחס לאלה שיושבים
בקהל[ לפני שהשינוי החל בכלל ,באחריות אלה כאן שיודעים מדוע הוא קיים .הוא קיים היום כדי
להמשיך באופן בוגר בהוראה שהחלה לפני השינוי .לכן תוכלו לומר שהוא מתוזמן באופן מושלם .הנה
אתם יושבים במקום שתואם לסיבת היותכם ישובים בכיסאות .הנה אתם יושבים במקום שתואם
למסר של קריון .האם אתם רואים כיצד הדבר אורגן ותוכנן? חייבים היו להיות ידע מוקדם כלשהו,
אינטואיציה כלשהי ,אינטליגנציה כלשהי בתוך המערכת .היה חייב להיות מעורב תקשור אמיתי
כלשהו .נכון ,כך היה .זו ההוכחה ,האין זה כך ,שהמקום בו אתם יושבים הוא חלק מהמקום שבו אתם
אמורים לשבת?
אפילו ההיערכויות של הפלנטות והכוכבים בנקודת זמן מסוימת זו הן זרימות משותפות של אנרגיה
מזה  36שנים שמאפשרות לפלנטה הזאת להתחיל בהתפתחות שלווה .זו המשמעות של האנרגיה
הזאת .זה מה שראינו .זה מה שהיקום עושה עבורכם; הוא משתף פעולה ומעצים את החוויה
האנושית.
קשר הדנ"א
הביולוגיה שלכם משתנה .יש מדענים שרוצים לנתח את המוח לאחר המוות כדי לגלות אם ניתן
למצוא שם את הסיבה מדוע אדם מסוים זה היה מבריק .מה השוני במוח במידה והוא היה מרפא או
מכופף כפיות או בעל יכולות על-חושיות או תכונות מוזרות רבות אחרות .אבל הם לא ימצאו דבר
שונה במוחות של אנשים אלה ,כיוון שהכימיה התלת-ממדית נותרת סטטית .היא עבד לשאר הדנ"א
ששולט בקוונטיות של האדם .זאת אומרת 90% ,מהדנ"א הקוונטי הוא שמגיב לתודעה והוא שמגיב
למגע של גאיה .זה מה שישנה את הפלנטה .על זה אתם עובדים; זה המקום ממנו נובע הריפוי; זה
המקום ממנו מגיע התקשור .זה מה שהמאסטרים ביקשו ללמד ,אך לא הצליחו.
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החלק הקוונטי של הדנ"א שלכם הוא  90האחוזים שהמדע רואה כ"זבל" משום שהוא לא מצליח
למצוא קוד או מערכת או "חתימה" כימית .כולו עובד פשוט עם המנוע של הכימיה התלת-ממדית
שלכם ,החלבונים המקודדים של הדנ"א שלכם ששולטים בכל הגנים שלכם .מדובר באנרגיה קוסמית
שבוראת מגנטיות וששולחת מערכי הוראות לאנושות החדשה הישר אל תוך  90האחוזים של הדנ"א
שלכם .מה שאני אומר הוא זה :אין שום דרך שבה המדענים שלכם יצליחו "לראות" מדוע בני האדם
משתנים .הכימיה של הדנ"א תיראה זהה ,כיוון שה"זבל" האקראי הוא זה שמשתנה .לא ניתן לראותו
בממד השלישי .אולם במהרה ,המדע יתפוס זאת ויבין ששלושת האחוזים הם "המנוע" של הגוף
התלת-ממדי שלכם ,ושתשעים האחוזים הם מערכי ההוראות הקוונטיים שאומרים למנוע מה לעשות.
תהיה זו חידה עבורם ,אבל הם יודו שזהו גורם .אומר לכם עוד על כך בקרוב.
התכונה האחרונה
הרשו לי לספר לכם מהי התכונה האחרונה ,בני אנוש יקרים שלי .היא חדשה ואף-על-פי-כן אינה
חדשה .לפני יותר מאלפיים שנה ,משהו החל להשתנות על הפלנטה שלכם .במשך כל ההיסטוריה,
אנשי קדם ראו את המערכות האזוטריות כסתם מערכות .כך הם ראו אותן ולא יותר ...מערכות
רוחניות .הם השתמשו במערכות וחגגו את קיומן ,והם מעולם לא לקחו יותר מכפי שיכלו לתת חזרה.
הם ראו את האיזון שבטבע וחגגו אותו .בדרך כלשהי ,זו הייתה הדת שלהם ,אך הם לא סגדו לה
בהכרח .אלא במקום זאת ,השתמשו במערכת .לא הייתה כל אנרגיה סביבה לבד העובדה שהיא פעלה
עבורם .תכופות הם חששו מפניה ולמדו לכבד אותה .הם ידעו על האלוהים שבפנים ,על כך שהם
כולם קשורים אלה לאלה ,אבל הם מעולם לא חשו דבר-מה אישי .הם הכירו את מעגל החיים ,אבל
השתמשו בו כדי להבין את הבעיות הנוכחיות שלהם.
אז המאסטרים החלו להגיע לפלנטה ולהעביר לכם מידע .אם תבחנו את המילים שלהם ,תראו מה הם
אמרו .הם אמרו שיש לכם את היכולת לרפא את עצמכם .שיש לכם את היכולת לפתוח את הדלת
ולמצוא משהו אחר שלא ציפיתם לו .הם דיברו על משהו שמעולם לא הוזכר בעבר; הם דיברו על
אהבה ועל חמלה כעל כלים של המערכת .הייתה זו מעורבות ,מעורבות בלתי צפויה .זה מה שכדור
הארץ היה מוכן לשמוע ,אבל המאסטרים לא זכו לכבוד .הן במזרח והן במערב ,המאסטרים חוסלו,
ורק החוויות והמילים שלהם נותרו ולאחר-מכן שודרגו לכדי דוקטרינות ותהליכים שלא ייצגו אותם
כלל באמת.
יש אנשים במטפיזיקה הישנה שיאמרו שלרגש אין מקום במערכת .הם אומרים שהוא מפריע למערכת,
והם משייכים הכל לדרך שבה הרוח פועלת עם האדם ולדרך שבה האדם פועל עם הרוח ,ולעולם לא
נותנים כל אמון באהבת האלוהים .זה מה שהשתנה .בעשרים השנים האחרונות הללו ,באתי למקום
זה כדי לתת לכם מידע על העובדה שקיים בורא שהוא המשפחה שלכם ...החלק החסר .בורא זה שבני
האדם מחפשים אינו רוצה שיסגדו לו .במקום זאת ,יש לאהוב אותו כמשפחה .החלק החסר ,שאחריו
אתם תרים ,הוא בעל פרצוף .יש לו לב ,ואתם מביטים בו בכל יום במראה .אהבת האלוהים היא
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אמיתית .חמלה כלפי האנושות באמצעות כל צורות החיים היא הדבר שהיה חסר כל הזמן הזה .זהו
רעיון התפתחותי וצעד שמרחיק לכת אל מעבר למערכת .הוא קוונטי ואין לו מידה אמפירית .אין לו
מקום ואין לו צורה .אינכם יכולים "למנות" אותו ואינכם יכולים לשכלן אותו )מלשון "שכל"( .לכן הוא
נמצא מחוץ לקופסה של כל דבר אחר שנמנה במסגרת המערכת.
מהיום הראשון שהגעתי ,אמרתי" :אני רוחץ את כפות רגליכם באהבת האלוהים ,בדמעות שאנו
מזילים משום שאנו נרגשים מהיכולת לשבת לרגלי האנושות" .היום ארחתם אותנו במקום שנבנה
לשם כך! חכמת היום אומרת שיש אלוהים ,שהוא חכם ואוהב ושהוא נמצא בתוככם .אם תתנו לו
הזדמנות ,תגלו את משפחתו ,ואם תתנו לה הזדמנות ,תגלו שזוהי העוצמה עליה דיברנו כל העת.
זוהי אפוא השושלת של הרוחניות על הפלנטה הזאת ,שאתם גיליתם מחדש את אמת אנשי קדם,
שהסודות מתגלים כמידע המהותי של מה שכל האנושות ידעה למן ההתחלה .השינוי אפוא חייב
להיקרא זמן השבת כל שהיה אמיתי תמיד ושלכם מאז ומעולם .האקאשה שלכם צריכה להדהד עם
אמת זו ,לאשר שהיא נכונה ומדויקת ,שהמאסטריות נמצאת בפנים ,ושאתם המושלים בפלנטה.
במקום זה קיימת גיאולוגיה שתזכור את המסר הזה ]מבני הקריסטל[ .הם יהדהדו את האמת הזאת עד
אשר המקום יחדל להתקיים .בעתיד ,תחול במקום זה הוראה הממוקדת בעובדה שבני האדם מושלים
בכל הדברים ,ושהעוצמה שמקיפה הכול היא אהבת האלוהים .שלבו זאת יחד ,יקרים ,ותהיו בלתי
ניתנים לעצירה ,תבראו שלום על הפלנטה הזאת ולאט לאט תראו את הדברים משתנים לכדי סחר
חליפין הגיוני עם בני האדם ,במקום בו אין מלחמה בשל שנאה או קונפליקט של רעיונות שונים.
בגרות התודעה תתפתח כאשר מנהיגות תפנה לשאר המנהיגות ולא תבודד את עצמה ,תודעה אשר
אומרת שהאנושות רוצה מקום שלו לילדיה.
אין אף אחד מכם ,שמאזין או שקורא ,שלא מסכים עם הדברים הללו .בראו זאת אפוא! צאו ממקום
זה ובראו זאת! צאו ממקום זה ודעו שאתם מלאים בעוצמת השינוי הזה ושהסיבה שהדברים
מתרחשים כפי שהם מתרחשים היא משום שחל שינוי מדהים בבני האדם – שינוי שאנו ידענו שיגיע
אם תבחרו בו ,וכך עשיתם.
אני מדבר על הדברים הללו כקריון ,מאהב האנושות .מה תעשו עם המסר הזה? האם היה זה מסר
מתוק ונחמד עבורכם או שהיה יותר מכך? כמה מכם יעזבו עם חלקים ממני .זה האני שהוא אתם.
במצב קוונטי אני ממלא את לבבות אלה שרוצים להתמלא באהבת האלוהים ברגע זה ,בזרעים של
ריפוי ברגע הזה ,בהתגלויות ברגע הזה של מה שאתם מסוגלים לעשות למען עצמכם .הניחו לזרעים
הללו להיזרע כדי שכאשר תעזבו את המקום זה או תקומו מכיסאכם עם סיום הקריאה ,הרבה ממה
שביקשתם יתרחש.
ועבור כמה מכם ,זו הסיבה בשלה באתם .וכך הוא .קריון
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ההיסטוריה של הדנ"א והמין האנושי
לי קרול מתקשר את קריון
פורטלנד ,אורגון
 29באוגוסט2009 ,
מאנגלית :סמדר ברגמן
כדי לסייע לקורא ,תקשור זה תוקשר מחדש ]על-ידי לי וקריון[ והוסף לו מידע לטובת הבנה ברורה אף
יותר .לעתים קרובות ,התקשור מול קהל מכיל אנרגיה שנושאת תקשורת מסוימת שהדף המודפס
פשוט אינו יכול לחשוף .הנה אפוא להנאתכם מסר מועצם זה שניתן בפורטלנד ,אורגון.
ברכות יקירים ,אני קריון מהשירות המגנטי.
היינו עושים הכול כדי להימנע מכללי הבחירה החופשית ,להראות את עצמנו בדרך שתעניק הוכחה
לכך שאנו באמת כאן .אבל על הפלנטה של הבחירה החופשית ,אתם אלה שחייבים לפתוח בפנינו את
הדלת .אנו ניצבים כמלאכים שאנו בחייכם ,צועדים עמכם כל העת .ברגע שבו אתם נולדים על
הפלנטה הזאת ,המלאכים מקיפים את אזור הלידה שלכם ,אז הם נשארים איתכם עד נשימתכם
האחרונה .באותם שבועות ראשונים ,אתם עשויים לראות את הפעוט פוער את עיניו והוא למעשה
מביט במלאכים! הפעוט יצביע ,או לפעמים אפילו יחייך אליהם ,אפילו בגיל שבועיים או שלושה ,כיוון
שהפעוט מזהה אותנו .כך עשיתם כולכם ,באותם ימים ראשונים כאשר שינוי רב כל-כך התחולל .יש
הרבה כל-כך שיש להתרגל אליו ,ולפעוט שזה עתה צץ מן הרחם ,המלאכים הם נחמה .האם אתם
זוכרים? ]חיוך[ אז המציאות הזו מתרחקת מכם לאיטה .לאט .אבל רבים מכם ראו זאת כאשר הפעוט
מביט אל החלל הריק ונהנה ממה שהוא רואה שם.
אלה הם אותם מלאכים שנמצאים איתכם עכשיו .הם לא מזדקנים ,אתם יודעים? אבל אתם כן .הם
היו עמכם כל חייכם; הם צעדו לצדכם; הם נכנסו איתכם; הם יעזבו איתכם .ואם לא תדברו אליהם
לעולם ,הם לא יאמרו דבר .כיוון שזה ההסכם .אה ,בני אדם יקרים ,אם רק תתנו לנו מרחב קטן של
כוונה ,ותגידו" :אלוהים יקר ,הראה לי שאני אהוב" ,אתם תפתחו את שערי הסכר .כיוון שאז נכנס אל
חייכם במידה שבה תאפשרו לנו זאת .אז ניתן לכם את מה שאתם מבקשים ,יחלו הסינכרוניות,
ההוראה ,אחיזת הידיים וסוף לתחושת הבדידות .אז נמלא אתכם במידה שבה לא תחששו בנוגע
למחלה או לגיל או לדרמה .וכל שתראו תהיה ההבטחה של מי שאתם .כך תמיד הייתה הדרך ,מאז
היום בו התחלנו ,כיוון שהתפקיד שלנו הוא לאפשר את המודעות שאתם חלק מאיתנו.
המסר הוא מקודש
ישנם עדיין אנשים שתוהים לגבי תהליך התקשור .הוא עובד באופן הטוב ביותר כאשר המתקשר צלול
ובהיר .הוא עובד כאשר הדעה המוטה הקשורה להיותו אדם אחד מוזזת הצדה .זו דרכו של התקשור
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וכך הייתה תמיד .כל הכתבים הקדושים על כדור הארץ נכתבו על-ידי בני אדם .ראו כיצד זה פועל,
אנשים ,כיוון שאתם לבדכם אחראים לכל הנבואות ולכל הדברים הטובים שתמצאו במילים הללו
שמנחמות אתכם ,שאתם אומרים שהגיעו מאלהים .וכך הוא שוב שאנו מביאים לכם מידע שניתן
בדרך מקודשת ועתיקה זו.
המידע שניתן הערב לאלה שנמצאים בחדר ,ניתן לכם במה שאתם מכנים "זמן אמיתי" .אלה
שמקשיבים ושקוראים ,במה שהיושבים כאן מכנים "העתיד" ,יודעים כיצד זה עובד .אולם מסלול זמן
ליניארי זה אינו המציאות שלנו .אנו קוונטים ,ולכן אנו יכולים לראות את הפוטנציאלים של זה
שמביט בדף ,אף-על-פי שזה לא התרחש עדיין עבור אלה שיושבים למולי .המשמעות היא שהמסר ,על
אף שהוא עוסק בהיסטוריה ,הוא עדיין מסר אישי ואנו מזמינים אתכם להרגיש באמת העתיקה שהוא
מכיל ,משום שאנו יודעים מי קורא את הכתוב.
כל המידע שאני נותן עכשיו ניתן במידה מסוימת בעשרים השנים האחרונות במסגרת התקשורים של
קריון .אבל מעולם לא נתנו אותו באופן מרוכז שכזה ,משום שאנו מתחילים לסכם נושאים לטובת
הפשטות ,לטובת הבהירות ,כדי שנוכל להתחיל להיות פחות סתומים ויותר נוכחים במציאות שלכם.
תקשור בהיר וצלול מסוגל להביא לכם דיבור פשוט ומילים פשוטות.
המידע הכלול בהוראה של היום
זו המתנה שלנו ,שאתם יושבים ומאפשרים לנו לרחוץ את כפות רגליכם .ובשעה שהשותף שלי מוסר
לכם מידע ,השפה השלישית תהיה נוכחת בכל הלבבות שכאן .כמה מאלה שמאזינים ושקוראים
בעתיד שלכם ירגישו גם הם בנגיעה .משום שאנו יודעים מי אתם בעת שהאוזניים שלכם שומעות את
המילים הללו ,כיוון שאנו רואים אתכם שם .אנו רואים את פניכם ואנו רואים את האור שלכם גם כן.
אין זה מקרה שבאמצעות הבחירה החופשית אתם מוכנים לאפשר לתקשורת הזאת להיכנס לחייכם
ביום הזה.
הניחו למידע שיימסר היום להגיע לרבים .המידע הזה שאנו נותנים עתה קשור לשושלת של הדנ"א...
מראשית הדנ"א ועד לימים אלה .אנו נדבר על הדרך שבה הוא מתרחש על הפלנטה ,הדרך שבה הוא
פועל ,הדרך שבה הוא משתנה ,ועל הדברים שעליכם לדעת בקשר אליו באנרגיה חדשה זו כדי להגיע
למקום שבו תוכלו להתחיל להשתמש בו כפי שתוכנן.
בהוראה הזאת ,אנו חייבים להתחיל היכן שהשותף שלי החל אפילו היום בסדרת ההרצאות שלו .כיוון
שהרבה ממה שהוא לימד קודם לכן ידון כאן .אולם למען אלה שמצטרפים זה עתה באמצעות
התמליל ,נתחיל בהתחלה ...כך הוא כאשר אתם חיים בעולם ליניארי .נתחיל בהיסטוריה של הדנ"א
והאנושות.
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מה כל הדיבורים הללו על הדנ"א?
נשאלה השאלה" :קריון ,מדוע אתה מדבר הרבה כל-כך על הדנ"א? זו תכונה ביולוגית של הגוף
האנושי .זה התרשים של הגנום האנושי .זו הכימיה עבור כל הגנים 30,000 ,ויותר .אבל למה אתה
מדבר עליו? אתה לא מדבר על המבנים המולקולריים או על הכימיה ,אז למה אתה מדבר על הדנ"א?
במקום זה ,דבר איתנו על דברים רוחניים".
הביקורת הזאת הושמעה על-ידי אנשים רבים .יש להם עניין רב בתחום הרוחני ,אבל האכזבה שלהם
גלויה והם לא מבינים מדוע אנו מדברים על הדנ"א ,שהוא לכאורה תכונה פיזית של האדם .לכן הרשו
לי להסביר סוף-סוף ,יקירים ,אם אתם נמנים על אותם מבקרים ,שהגיע הזמן לחשוף את האמת על
הדנ"א שלכם.
הדנ"א הוא המרכיב המהותי של מי שאתם ,הן פיזית והן רוחנית .אם היה עליכם לבחור מקום שבו
שוכן העצמי הגבוה ,הוא שוכן בדנ"א שלכם .התיעוד האקאשי ,אותו תרשים של כל שאי פעם הייתם,
נמצא בדנ"א .כל תקופות החיים ,כל הצמיחה הרוחנית שלכם ,כל הכישרונות שלכם במשך עידנים של
חייכם ,נמצאים שם .הקרמה עמה הגעתם ושרבים מכם ביטלו ,נמצאת שם .התיעוד של אותה פעולה
נאורה נמצא שם.
ההיסטוריה הרוחנית האנושית שלכם נמצאת שם ,כתובה בחלקים הקוונטים .כמה מכם מבינים זאת
במידה שבה אתם יודעים שהייתם למוריאנים .אם אתם מרגישים זאת ,אתם יודעים מהי המשמעות
המדהימה העמוקה של מה ששוכן בכם .זו הסיבה לכך שאנו מדברים על הדברים הללו .קשה מאוד
לאדם להאמין בכך ,משום שהמשמעות היא שהרבה ממה שהרגשתם שהיה "מחוץ לכם" ,נמצא
למעשה בתוככם .אך הדבר תואם להוראה של המאסטרים ,ושל קריון ,שאתם חלק מהבורא ,ושתהליך
המאסטריות נמצא בתוככם.
מדע הדנ"א
רק בשנים האחרונות המדע העניק לכם הוכחה לגבי הדברים שאנו הולכים לומר עתה .רמזנו לכך
בעבר ועכשיו נאמר זאת ישירות כך שלא יהיה כל מיסתורין לגבי מה שהמדע תוהה בגינו :הדנ"א
שלכם מכיל יותר משלושה מיליארד חומרים כימיים .כל מולקולה של הדנ"א ,שהיא סליל )לולאה(,
מכילה בתוכה שלושה מיליארד חומרים כימיים .זוהי מולקולה כה קטנה שאתם זקוקים למיקרוסקופ
אלקטרוני כדי לראותה.
פרוייקט הגנום האנושי ,פרוייקט מדעי ,גילה תעלומה :רק  3%מהכימיה של הדנ"א עושה משהו! אנו
מדברים על החלק המקודד בחלבון של חלקי הדנ"א .הוא לבדו מפיק יותר מ 30,000-גנים אנושיים.
הגנים הללו הם תרשים החיים אותו חיפשתם .אבל רק  3%מהדנ"א מהווים את כל תרחיש הפקת
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הגנים .שלושה אחוזים עושים הכול ,את כל מה שהפרוייקט חיפש אחריו .יותר מתשעים אחוזים של
הכימיה של הדנ"א הנצפה הם תעלומה אפוא ,כיוון שדומה שאין להם כל תפקוד גלוי .אין כל מערכת
גלויה ,סימטריה ,או תכלית ביולוגית שנצפית בתוך תשעים האחוזים של הכימיה .אין קודים כימיים
כמו שיש לחלקים המקודדים בחלבון .הם נראים אקראיים בטבעם ,והיו שכינו אותם "זבל דנ"א".
כמה ביולוגים משוכנעים שחלק זה של הדנ"א הוא כימיה שהשתיירה מתהליך האבולוציה וששוב לא
נעשה בה שימוש על-ידי בן האנוש .אין כל קוד ,ודומה שהיא לא עושה דבר .לכן ,הנטייה היא
להתעלם ממנו .הוא חסר תועלת.
~~~~~~~~
קבוצת מדענים עורכת גילוי מדהים :על החוף השאיר נוסע בזמן מערכת סטריאו אלחוטית מדהימה.
הרמקולים הקטנים והיעילים משמיעים מקצבים מדהימים ביותר ,והאנשים מוקסמים .הם לא מעזים
לגעת בה ,אבל הם יושבים ונהנים מהמוזיקה ,לא מבינים כיצד היא מופקת או דבר כלשהו על
המכשיר הנוצץ שלפניהם.
לאחר ימים רבים ,הם מתחילים לבחון לעומק את הקסם שלכאורה טמון בה .הם סקרנים ,כיוון
שהסקרנות היא התכונה העיקרית של בני האנוש .הם מתחילים לנתח אותה .הם בוחנים אותה ,שוב,
לא מעזים לגעת בה ,והזקנים מכריזים לבסוף שהם הצליחו לפצח את התעלומה.
הם רואים את נגן התקליטורים ,את המגבר העיקרי ,ואת המגברים שנמצאים ברמקולים ...מכשור רב.
אולם הרמקולים ,הם המקום שממנו נובע הקול ,ולכן דומה שהרמקולים עושים את כל העבודה.
השבט מתכנס והם מכריזים על הממצאים שלהם :יצורים מפותחים מן החלל נחתו והותירו חלק
מהציוד שלהם .האנשים החכמים של השבט לא יכולים להבין מה עושה כל חלק ,אבל שני חלקים
קטנים אחראים למוזיקה הנפלאה שהם שומעים .שאר הציוד הוא תעלומה ,וקרוב לוודאי שהוא זבל-
חלל שלא קשור למוזיקה.
~~~~~~~~
המשל מדבר בעד עצמו .האנשים משליכים את מה שלא מובן כ"חלק מהשלם" ומתעלמים ממנו .בתוך
דוגמה זו מסתתר יותר ממה שאתם חושבים .זו לא רק הטכנולוגיה המדהימה שמנגנת את המוזיקה
שלא נראית .מה בנוגע ליצירה ולהלחנה של המוזיקה? מה בנוגע לאלה שהקליטו אותה ולמשאבים
המדהימים שהושקעו בהכנסתה אל תוך נגן התקליטורים? מה בנוגע להיסטוריה של המוזיקה עצמה,
ולהתפתחות המקצבים במשך מאות השנים? יש סוד אדיר וחכם שמתחבא בחול שלפניהם והם
רואים רק את הרמקולים ,כיוון שזה הדבר היחיד "שעושה רעש".
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האבולוציה ומה שאתם מכנים בשם "אימא אדמה" )גאיה( עובדות יחד והן יעילות מאוד בכל הנוגע
לביולוגיה האנושית ולחיים בכלל .בין אם זה הופעת הפוטוסינתזה ממש בזמן הנכון על הפלנטה ,או
הדרך שבה הגנום האנושי התפתח ,המערכת משליכה דברים שאינם דרושים .תשעים אחוזים מהדנ"א
שאינם מובנים ,אינם זבל .ממש לא! במקום זה ,אלה המעבד וההוראות שמפעילים את החלק שמובן.
הם מעבדים את המוזיקה ששלושת האחוזים מנגנים.
אומר לכם מה הם באופן ספציפי ,ובעת הגילוי ,אני רוצה שוב שתחשבו מה עשויה להיות המשמעות
של הדברים עבורכם באופן אישי .תשעים אחוזים מהדנ"א שלכם הם ,פשוטו כמשמעו ,התרשים
הקוונטי של האלוהות שלכם .זהו התרשים של האקאשה שלכם .זהו התיעוד של כל תקופות החיים
שלכם ,כל הדברים שהוגשמו ,כל הצמיחה ,כל ההתגלויות וכל הכישלונות .עבור אלה מכם שמכנים
את עצמם "למוריאנים" ,הם מייצגים כמות עצומה של התנסות על הפלנטה ,כל הדרך מההתחלה,
שעליה נדבר.
דברים במצב הקוונטי אינם הגיוניים בממד השלישי .פיזיקה קוונטית אינה מובנת לחושב הליניארי,
ואתם ליניאריים .לכן" ,הדעה המוטה" שאתם נושאים היא עובדה זו :שהמציאות שלכם מבוססת רק
בכמה מהממדים מהם נהנה היקום .עד אשר "שאר התמונה" תתגלה ,קרוב לוודאי שבשל החיפושים
המדעיים שלכם ,אתם תראו רק את המציאות המוגבלת שבתוכה אתם נמצאים .דברים שמעבר לממד
השלישי ישארו בגדר תעלומה ,ויראו אקראיים וקאוטיים לכאורה במקום הגיוניים ושיטתיים .הדנ"א
שלכם נושא עמו את התרשים הרוחני שלכם ,ואת כל ההוראות של מהותכם .כל אלה מצויים
בתשעים האחוזים ,שהם קוונטים.
לכן ,הדיון בדנ"א הוא דיון בבריאה שלכם ,בתיעוד האקאשי שלכם ,בשושלת הרוחנית שלכם .לכן אנו
מתמקדים בו.
תודעה אנושית ....תלת ממדית?
הגיע הזמן לחבר את הדברים האלה ולחשוב על התמונה הגדולה יותר :בתוך אותם תשעים אחוזים
של דנ"א קוונטי נמצאת התודעה האנושית .התודעה של האנושות אינה ניתנת למדידה באמצעות
קודים וגנים .היא נמצאת מחוץ לתחום הפעולה של הכימיה וממשיכה להיות דבר-מה שהמדע רואה
כתוצאה מסתורית של האופן שבו הביולוגיה חוברת יחד ...שוב ,אין כל הבנה לגבי מה שבורא את
"האדם השלם" .במסגרת התודעה האנושית שלכם ,יש לכם יכולת לדבר אל הדנ"א ,לשלוט בו ,לעבוד
עמו ,ולהפוך לחלק ממנו .זה מה שלימדנו למן ההתחלה .לכן ,אחד מהסודות הגדולים ביותר של
המציאות הוא היכולת שלכם למשול בגופכם ובתפקודים הבסיסיים שלו.
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כעת ,על פי המדע החדש ,אפילו כמה מהתהליכים של הפלנטה עצמה נתפסים כמושפעים על-ידי
החשיבה האנושית .האם אתם מתחילים לקלוט את התמונה? תשעים האחוזים של הדנ"א שלכם
עשויים למעשה להיות חלק של דבר-מה גדול יותר מאשר הביולוגיה האישית שלכם.
אחד הדברים הראשונים שאי פעם אמרנו לכם היה שהתודעה מניעה את כדור הארץ .התודעה היא
שאחראית לרטט של הפלנטה ,ושתמיד הייתם מסוגלים לשנות את החשיבה שלכם לגבי משהו
שחשבתם שאינו קשור אליכם ...המציאות של מה שמתרחש על הפלנטה שלכם .כאשר אתם
מתחילים להבין אמת זו ,אתם מבינים לגמרי שגאיה מגיבה אליכם!
אלה הם אפוא דרכי הפעולה שלו ,שהובעו באופן ברור וצלול .רק בגלל התפתחות הגנום האנושי
וגילוי תשעים האחוזים ,שדומה שלא עושים דבר ,אנו יכולים לדבר על מה שהם באמת עושים.
בנקודה כלשהי בזמן המדע יבין זאת .הרמז :כאשר הם יבחנו את תשעים האחוזים הללו והם יתחילו
לבחון אותם כרישומים לא-מקודדים ,הם יתחילו לראות שהחלק הגדול ביותר של הדנ"א הוא למעשה
מתאם אותות עבור שלושת האחוזים ,שהם המנוע שמניע את הביולוגיה של הגוף האנושי.
חידת חולשת הגוף האנושי
לפני חודש דיברנו על הנושא הזה :הנה אתם בפסגת סולם התפתחות הדנ"א על הפלנטה ,ויש לכם
מערכת שהיא חלשה ...חלשה הרבה יותר מהמצופה.
המבנה התאי שלכם לא מייצג את מה שניתן לכם במקור .במקום להתפתח ,החלק הקוונטי של הדנ"א
שלכם נסוג בתגובה לתודעה האנושית )המניעה את המציאות שלכם( .העובדה היא שמערכת החיסון
שלכם לא עובדת היטב! מחלות קשות ונגיפים עוקפים אותה ללא קושי .שמתם לב לכך? אתם לא
יכולים להימנע אפילו מהצטננות פשוטה.
יש כאן בעיה ,תוכלו לומר ,וזה נכון! כיוון שתשעים האחוזים של הדנ"א שלכם שאמורים להיות
קוונטים ,יעילים רק בשלושים אחוזים .נתנו לכם מידע זה בעבר ,אבל לטובת שיעור זה ,אני מוסר
לכם אותו שוב כדי שההגיון של ההוראה הזאת יהיה תמציתי.
בקצרה ,אומר את הדברים הבאים :מהי ההרגשה לדעת שעלול להיות סרטן במערכת שלכם והגוף
שלכם לא יספר לכם על כך לעולם? עליכם לפנות לרופא מומחה ולעבור בדיקות רפואיות כדי לגלות
מה גופכם עושה! איזו מן מערכת היא זו? האבחנה העצמית שהובנתה אל תוך בן האנוש פשוט אינה
עובדת היטב .סרטן הוא תוצאה של אי התאמה של הגוף האנושי להתמודדות עם מזון מודרני.
התוצאה יוצרת אותות שאינם תואמים לאופן שבו הגוף אמור לעבוד ...חלוקה מאוזנת של תאים,
באופן שהוא מאוזן עם הכימיה של המזון שנצרך .במקום זאת ,הגוף מייצר צמיחה לא-נורמלית...
גידולים שסופו של דבר טורפים את כל האורגניזם.
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סרטן אינו נגיף ,והוא אינו מדבק .במקום זאת ,זהו חוסר איזון ...אלרגיה לחיים המודרניים .לאמיתו
של דבר מערכת החיסון של הגוף אינה מעורבת כלל ,משום שהסרטן נראה לכל הגנות הגוף כתאים
נורמלים העושים את מה שהם תמיד עושים .הם אינם כאלה ,כיוון שהם סרטניים ,אבל הם "למדו"
להתחבא בתוך המבנה התאי .תודעה קוונטית בוראת מערכת של "ידיעה" שמזהירה את הגוף מפני
חוסר איזון .התוצאה היא שאתם תדעו מיד שיש בעיה ,אבל זה לא קורה משום שהמערכת לא עובדת
כפי שתוכננה לעבוד.
תכונה נוספת של התנהגות-כפי-שהיא-צריכה-להיות של דנ"א קוונטי היא בריאה של תוחלת חיים
ארוכה הרבה יותר .הגוף האנושי לא רוצה להזדקן! הוא רוצה לחיות! זוהי הישרדות בסיסית ,ולכן
הוא מסוגל ,באמצעות תהליך אינטואיטיבי ,לברוא תרחיש חכם ביחס לחלוקת התאים .ללא העצמה
קוונטית זו ,השעון התאי של הגוף פשוט סופר ימים וזורם עם מחזור הירח .הוא לא יודע שאפשר
לנהוג טוב יותר .הוא לא עובד כפי שתוכנן.
כמה מאנשי קדם אכן חיו תקופות חיים ארוכות פי שתיים ושלוש יותר משלכם .בהתחשב במקום בו
היו וכמה מהקוונטיות איבדו .דעו זאת :לתהליכי הארכת החיים המוצלחים בסופו של דבר אשר
מפותחים על הפלנטה הזאת יהיה דבר אחד משותף ...הגברת האותות לדנ"א לחזור למצב קוונטי
יותר .אתם מכנים זאת "הפעלת הדנ"א".
התודעה הקוונטית היא תודעה ש "מאוחדת עם הכול" ושיודעת באופן מוחלט אם התאים משתגעים,
צומחים באופן לא הולם ומאיימים על הבריאות .אבל מערכת החיסון שלכם לא מזהירה אתכם .משהו
מקולקל .אבל אתם גדלתם במציאות הזאת ,לכן ההגיון של מה שאני אומר נעלם מעיניכם .אם תשהו
די זמן תלויים הפוך ,במהרה הגוף שלכם יתנגד להליכה או לרעיון ההליכה .בסופו של דבר ,כולם
פשוט יהיו תלויים הפוך ויגוועו ברעב ,כיוון ששכחו כיצד ללכת" .הליכה" היא משהו שרק המאסטרים
יכלו לעשות ,או כך התפתחה החשיבה .לכן ,אף אחד לא הולך .זו פשוט הדרך שבה המציאות
האנושית מתפתחת עם הזמן ,וזה מה שאנו מאתגרים מדי יום באנרגיה חדשה זו.
כאשר העצבים נקטעים בחוט השדרה שלכם ,יש כימיה שאצה לאזור ומונעת מהם לצמוח חזרה .האם
ידעתם זאת? התהליך עצמו מוכר למדע ויש לו אפילו שם! זה בדיוק ההפך ממה שאתם רוצים ,ודומה
שזה מנוגד להגיון של הדרך שבה הגוף צריך לעבוד .משהו מקולקל.
כוכבי ים מסוגלים לצמח זרוע חדשה ,ואתם לא יכולים .איך ההרגשה להיות בפסגת הסולם
האבולוציוני? כל זה משום ש"התרשים" שבורא את הגנים אינו מתפקד כפי שתוכנן.
אבל פעם הוא כן תפקד...
הרשו לי לקחת אתכם להתחלה.
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בריאת הקוונטיות שלכם ...הבורא שבכם
הנה זה ,מוצג כך שכל אחד יכול לראות זאת ,לשמוע זאת וכל התכונות שעליכם לדעת ,בשפה פשוטה.
לפני מאה אלף שנים ,היו יותר מ 17-מינים של בני אדם בהתפתחות .ממש כמו המגוון של הטבע
ביחס לכמה מבעלי החיים והיונקים האחרים ,היה מגוון מובנה שגאיה סיפקה להישרדות המינים.
ממש כפי שיש תריסר מינים של קופים ,ומגוון עצום אצל בעלי חיים רבים אחרים על הפלנטה ,מגוון
של בני אדם היה אף הוא בהתהוות .אך אם שמתם לב ,יש רק מין אחד של בן אנוש כיום .אה ,יש
הבדלי צבעים ומגוון של תווי פנים ,אבל רק מין אחד .אין את סוג ההבדלים הטיפוסי שאתם מוצאים
בטבע .אין לכם מינים עם זנבות ,ומינים בלי זנבות .אין לכם מינים קטנים מאוד ,שעירים מאוד
ביבשת אחת בצד גבוהים מאוד או מנוקדים ביבשת אחרת .משהו קרה.
חזרו עמי לעבר  100,000שנים ותראו זאת מתועד על-ידי המדע שגילה אנומליה זו בעשור האחרון .הם
רואים דבר דומה .בניגוד לכל כוחות האבולוציה הביולוגית ,משהו קרה שברא רק מין אחד של בן
אנוש ,וזה קרה לפני כ 100,000-שנים.
כעת היכונו ,משום שזה לא ימצא חן בעיני כמה מכם שישמעו ויקראו זאת .זה היה נושא ההרצאה
שנשא השותף שלי היום ,ואני אחזור על הדברים שנית למען אלה שהעיניים שלהם קוראות את הדף,
או שהאוזניים שלהם מקשיבות להקלטה .הקשיבו :דבר-מה יפהפה קרה ...יפהפה! משהו מתוכנן קרה,
ואתם חיכיתם לו יחד איתי ,כאשר בראתם את הפלנטה ,יקירים .כאשר הייתם עמי והתבוננתם בה
מתקררת ,ידעתם שדבר זה יקרה .הייתה זו תוכנית אלוהית בהתהוות.
בגלקסיה שלכם ,המכונה "שביל החלב" ,יש לכם מצבור כוכבים שקרוי "שבע האחיות" .הוא מייצג
שבעה כוכבים ,שלאחד מהם יש ריכוז פלנטרי סביבו .אתם קראתם לריכוז זה "פליאדות" ולאלה
שמגיעים ממערכת שמש זו "פליאדים" .הם אלה שביקרו בכדור הארץ לפני  100,000שנים ,וזה לא
לקח להם הרבה זמן להגיע לכאן.
מין דמוי-אדם זה הוא קוונטי למחצה ,ממש כמותכם .זאת אומרת שבתוך התודעה שלהם קיים מיזוג
של הממד השלישי והקוונטיות .אין זמן; אין מרחב; אין מרחק .הם הביעו רצון להגיע לכאן ואז
הופיעו .זהו מין מתקדם שהוא רוחני ,והוא בוגר רוחנית בטבעו .זה לא ישמע לכם הגיוני ,משום שזה
מחוץ למערכת הרוחנית שאתם מחשיבים לאמיתית .לכן בואו רק נאמר שהרוחניות שלהם בוגרת,
יפהפייה והולמת לגמרי .הם הגיעו בהתאם ללוח הזמנים ,על פי תוכנית ,ובכוונה תחילה.
הם הגיעו כדי לזרוע את זרעי הדנ"א הקוונטי האלוהי בתוך מין אחד מ 17-מיני בני האדם שהתפתחו
על כדור הארץ .הם נשארו למשך הזמן הדרוש לשם כך .עליכם לדעת שהדבר ארך יותר מ100,000-
שנים ,והם נשארו .לאט ,כל שאר המינים של בני האדם נעלמו ,ורק אחד נותר ...המין שהכיל את זרעי
הבורא .המין שקיים היום.
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זה סיפור הבריאה המקורי והאלוהי שניתן לכם בכוונה בדרך יפהפייה על-ידי הרוח .היה זה זמן מקודש
וברצוני לומר לכם ,לנשמות שנמצאות כאן ,שזמן רב לפני למוריה ,כאשר בחנתם תרחיש פוטנציאלי
זה ,ידעתם שהוא טוב .באופן אינטואיטיבי ,הרגשתם בכך וידעתם זאת ,משום שאתם קרובים קרבת
משפחה עזה לאלה שבמערכת שמש אחרת שנתנו לכם מתנה גדולה זו.
האחים והאחיות מהפליאדות נראים כמותכם .אין להם עור של לטאה; אין להם זרועות ורגליים
מוזרים; עיניים משונות או ראשים גדולים .אין להם סדר יום והם לא שולטים בחשיבה האנושית .הם
מעט גבוהים יותר ,אבל הם נראים כמותכם! יבוא יום ,כאשר יהיה זה הולם ונכון ומתאים ,כאשר הם
יראו את עצמם .זה לא יהיה בתקופת חייכם ,משום שהם ממתינים לרטט מסוים על הפלנטה לשם כך.
אבל כאשר הם יגיעו לברך אתכם ,הם יצאו מספינות החלל שלהם ויראו ממש כמותכם! אז תדעו
שמה שאמרתי כאן הוא מדויק ואמיתי משום שהם מביטים בעת שאני מוסר מסר זה ,ומחייכים לנוכח
ההולמות של הגשתו לאלה שצריכים לשמוע אותו בדרך זו.
הקשיבו לי :אין כאן כל קנוניה .אף אחד לא עשה דבר לכדור הארץ או לאנושות שלא תכננתם .אין
כאן עניין של שליטה וכלום לא נסתר .מתוך תכנון ובכוונה תחילה הרוח אפשרה להם ,בהזמנה ,לבוא
ולתת לכם מתנה זו .הפלנטה היחידה של הבחירה החופשית נעה מהמערכת הפליאדית למערכת
השמש הזאת ופשוטו כמשמעו לכדור הארץ .ישויות ביולוגיות רכשו לאיטן את הדנ"א הקוונטי שלהן
והרוחניות נולדה .דבר לא מתרחש במהירות עם אלוהים ,האם שמתם לב? אלוהים הוא איטי וכדור
הארץ סבלני .אבל לבני האדם יש בעיה עם תפיסת "האיטיות" .הם רוצים שהדברים הרוחניים
יתרחשו במהירות ,והמיתולוגיה מראה זאת.
זהו מידע שנוי במחלוקת ואלה שמאזינים ושקוראים עכשיו לא חייבים להאמין לנאמר .מידע זה אינו
קריטי לכך שאורכם יזהר על כדור הארץ .אם זה לא "מצלצל" כמידע אמיתי בנשמתכם ,אזי חלפו על
פניו .אבל הבינו שבדרך כלשהי יש בכם אלוהים .אולי אינכם חייבים לדעת כיצד ,אבל הרגישו בבורא
בפעולה בדנ"א שלכם.
המחלוקת תתחולל ,ואין לכפות את המידע על אף אחד .אין זו בשורה משמים ,ואתם לבדכם צריכים
לראות אותה כחלק מהתמונה הגדולה .אבל זה המקום ממנו הגיעו זרעי הביולוגיה שלכם ואני אמרתי
לכם הרגע דברי אמת.
למרבה הפלא ,יהיו אנשים שירצו לדבוק במיתולוגיה שלפיה אלוהים הגיע לכדור הארץ ,ובמהירות
ובתוך ימים אחדים הגיש מערכת רוחנית שלמה לפלנטה .הם לא רוצים לחשוב שלסיפור המוזר על
ישויות מן החלל החיצון שהגיעו לכדור הארץ ,יש קשר לאלוהים או לטבע הרוחני של האדם .זה
מגוחך בעיניהם! כפי שהשותף שלי אומר" :הם מעדיפים את הסיפור על הנחש המדבר" .אז זאת
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עליהם לקבל ,משום שהיסטוריה נסתרת אינה צריכה להיות דבר-מה שמונע מן האדם את האמונה
שלו או ליטול ממנו את אמונתו.
למוריה
לאט ,התרבות הראשונה התהוותה על הפלנטה ושמה היה למוריה .דעו זאת :לא הייתה זו תרבות
מפותחת באופן שבו אתם תופסים את המילה "מפותחת" .אבל היה להם משהו שעליכם לדעת עליו.
הדנ"א הקוונטי שלהם פעל בתשעים אחוזים ,לא בשלושים אחוזים כפי ששלכם פועל היום .כל
הקוונטיות של הדנ"א שלהם הייתה פעילה ,כיוון שזה מה שהפליאדים העבירו להם .למוריה הייתה
התרבות העתיקה ביותר על הפלנטה ,התרבות שהתקיימה הכי הרבה זמן ,ושמעולם לא ידעה מלחמה.
בסופו של דבר היא נעלמה ,רק משום שמי האוקיינוסים והימים עלו .כפי שתיארתי באוזניכם בעבר,
הם הפכו לימאים ונפוצו לחלקים רבים בכדור הארץ .באופן אירוני ,כמה הרחיקו לכת ליבשות
רחוקות והמדע סבור למעשה שהם החלו את חייהם שם ,ולא שנדדו והגיעו לשם ממקום אחר.
הלמוריאנים היו החברה האנושית המקורית על הפלנטה ,והם היו ממוקמים במקום שבו נחתו
הפליאדים לראשונה ,על קצה ההר הגבוה ביותר על כדור הארץ ,כפי שנמדד מתחתיתו לפסגתו...
כרגע האי הגדול ביותר של הוואי ,היכן שקבורות הסירות הקלות של הלמוריאנים .הזקנים בהוואי
יספרו לכם היום שזוהי השושלת של הוואי ,שהפליאדים הגיעו לשם ,כיוון שזה מה שהם מלמדים על
האופן שבו החלה האנושות.
ללמוריאנים הייתה הבנה קוונטית של החיים ,והם ידעו בדנ"א שלהם הכול על מערכת השמש .דנ"א
קוונטי ,שפועל בתשעים אחוזים ,בורא תודעה שהיא "אחת עם היקום" .אחת מהאמונות הרוחניות
העתיקות ביותר שלכם מבקשת מכם להיות אחד עם הכול .אין זה מקרה .אגיע לכך בעוד רגע.
שרידי למוריה נעלמו ,כוסו במים לפני זמן רב .לא תמצאו הוכחה לקיומה ,משום שהטבע קבר אותה
לגמרי והיא נגישה כעת רק באמצעות הרגשה באותם מקומות שהיו למוריה ושלא כוסו מעולם על-ידי
מים .ואם אתם מגיעים לשם מתוך כוונה טהורה ,האבות הקדומים יבואו אליכם ויאמרו "ברוכים
הבאים הביתה".
הנה עצה היסטורית :אל תעניקו תשומת לב רבה כל-כך לאטלנטיס .אטלנטיס התקיימה זמן רב מאוד
מאוד אחר-כך ,ולמעשה היו שלוש ויש בלבול רב סביב השאלות מה היה שם ,ומה קרה שם .על איזו
מהן אתם רוצים לדבר? אטלנטיס לא מילאה כלל תפקיד כה חשוב כפי שאלה במטפיזיקה ובהוראה
האזוטרית רוצים לשייך לה .אה ,היא הייתה חשובה ,אבל אחת מהן אינה עתיקה כלל וכלל! היא
התקיימה לא מזמן ,במרחק מה מאיי יוון ,ואף תועדה במסגרת ההיסטוריה שאתם רואים היום אצל
היוונים .לבני האדם יש עניין דרמתי בתרבויות שהושמדו במהירות .הדבר בורא מיתולוגיה נוספת,
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בורא רעיונות שאטלנטיס הייתה אחת מהתרבויות המפותחות ביותר .זה לא נכון .למוריה הייתה כזו,
אך רק בתודעתה.
למוריה לא הייתה חברה מפותחת מבחינה טכנולוגית ,משום שלא היו לה יכולות טכנולוגיות כלל .אך
הם ידעו כיצד לרפא באמצעות מגנטים .זה היה בדנ"א שלהם ,אתם מבינים? זה היה מידע
אינטואיטיבי .דנ"א קוונטי מניב מידע אינטואיטיבי איכותי .בשל היותם "אחד עם היקום" ,הם ידעו
הכול על הדנ"א .לא כולם כך? ]חיוך[ הם ידעו אפילו מה הצורה שלו ...ללא מיקרוסקופ .זה מה שדנ"א
קוונטי עושה.
אנשי קדם ידעו!
הלמוריאנים ידעו רבות בשל הדנ"א הקוונטי שהם נשאו ,הודות לפליאדים .הם ידעו הכול על מערכת
השמש ,ועל הגלקסיה בכללותה .הם הביטו בכוכבים והבינו מה היה שם .הדבר ברא חברה מתקדמת
לכאורה ,אך ללא ההתקדמות הטכנולוגית שיש לכם עתה.
זמן רב לאחר שהלמוריאנים נעלמו ,אלפי שנים אחר-כך ,קיימות ראיות רבות לכך שאנשי קדם החזיקו
עדיין בידע זה .הגרסה המודרנית הנוכחית של ההיסטוריה האנושית אינה נותנת קרדיט ל30,000-
שנים של אנושות מתקדמת שהיו הלמוריאנים .כמעט ואינכם מכירים אפילו בקיום בני האנוש לפני
 10,000שנים .הדבר ישתנה לנוכח גילויים חדשים ועם הזמן.
אולם מה שכן ניתן לראות הוא שלפני  4,000עד  5,000שנים ,אנשי קדם עדיין החזיקו בידע על
הכוכבים ...הרבה יותר מכפי שאתם משערים .רוב התרבויות העתיקות של כדור הארץ ידעו על
ההיערכות הגלקטית של "עידן  ."2012אמרנו לכם שהיערכות גלקטית זו כבר החלה .אתם רואים זאת
כמשהו שיקרה בשנת  ,2012ואנו רואים זאת כמשהו שקרה בשנת  .1998עשו את החשבון בעזרת
המחשבים והטלסקופים המודרנים ותראו ששנת  2012היא רק אומדן גס של תרבויות חסרות
טכנולוגיה .בזוכרכם זאת ,אתם תגלו שאתם יושבים באנרגיה של ההיערכות הגלקטית בעודנו
מדברים.
היערכות זו היא מחזור בן  26,000שנים שאנשי קדם ידעו עליו! כיצד אפשרי הדבר ,אתם שואלים?
משום שכאשר אתם מגלגלים את סרט ההיסטוריה לאחור כמה מאות שנים ,אתם מוצאים "מדע
מודרני" שאיבד לגמרי את כל הידע שלו! כדור הארץ היה שטוח ,השמש סבבה את כדור הארץ ,וכמעט
כל הידע האינטואיטיבי על דרכי הפעולה של הגוף נעלם לגמרי.
לאנשי קדם היה דנ"א שעבד בדרך קוונטית ,אותו ירשו מהלמוריאנים ,ללא טלסקופים או מחשבים.
הם ידעו .הם ידעו על מערכת השמש ,ימי השיוויון ,ליקויי המאורות והתנועה הפלנטרית .הם ידעו
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אפילו שאתם נמצאים בקבוצה גדולה יותר המכונה גלקסיה .לכן אני שואל אתכם ,מה קרה? נגלה את
הברור מאליו ,שאתם נסוגתם באופן משמעותי ביותר ,ושהדבר אירע רק לאחרונה.
כאשר אנו מדברים בדרך זו ,תמיד ישנם אלה שרוצים להאמין שכוח אחר כלשהו מהאנושות היה
אחראי ל"הרחקת הידע" ולהותרתכם פצועים .אלה הם בני האנוש שמכחישים שהם שולטים ברטט
של כדור הארץ .הבחירה החופשית זוכה לכבוד מצד הרוח ,וכל רעיון היותכם כאן הוא כדי לבחון לאן
הפלנטה הזאת תפנה ,בהתחשב במה שבני האדם עושים .שקיעת למוריה וההתפצלות של החברה
האנושית בראו דרכים רבות בהן ניתן היה לאבד את מה שהיה תודעה קולקטיבית .כל עוד היה
לחברות קהילה קוונטית ,הייתה התמזגות של הבנה .כאשר הם התפצלו ,לאט ,במשך הזמן ,הידע
האינטואיטיבי ביותר שהיה מקובל במשך מאות שנים פשוט מת .אם אתם מפקפקים בכך ,כיצד
תסבירו שאנשי קדם ידעו את מה שרק "האסטרונומיה המודרנית" גילתה לכם בשנים האחרונות?
זה התהליך שבו הדנ"א שהיה ברמה של תשעים אחוזים ירד לאיטו לרמה של שלושים אחוזים .ונכון,
זה מה שיש לכם היום .אתם התחלתם מחדש ,פשוטו כמשמעו .אתם איבדתם את הידע
האינטואיטיבי הקוונטי ,את אותה אינטואיציה ,את ההבנה המוחלטת של המקום ממנו הגיע זרעכם,
כיצד הגוף עובד ,והניסיון הפליאדי נעלם ...אבד.
בני האדם שכחו את האסטרונומיה הבסיסית ,והם אפילו לא חשבו שכדור הארץ הוא עגול .כל
האינטואיציה הנפלאה הזאת בנוגע לדרכי הפעולה של היקום והדנ"א האנושי נעלמה .כעת אתם
עומדים בפני שינוי ,ואתם מושכים את עצמכם לאט מעלה מהמקום בו אתם נמצאים היום .אומר
לכם מה שונה היום ,ובכך ,כמעט וסיימנו.
השינוי הגדול
השושלת וההיסטוריה של הדנ"א החלו מבריאה יקרה שהייתה הולמת ,עם היושרה של ממלכת
המלאכים וקדושת התכלית .באמצעות בחירה חופשית ,הן שקעו כאשר בני האדם קיבלו מצב תודעה
נמוך יותר .המיתולוגיה מלאה בסיפורים דרמתיים על "נפילת המין האנושי" ,אבל שדים לא היו
מעורבים ,רק תהליך של בחירה חופשית בתוך האנושות.
אתם מצויים באמצעו של שינוי .אתם מצויים בקרבו של עידן המכונה בפיכם "העידן החדש" ,אבל
הוא אינו חדש .במקום זאת ,זו היזכרות בידע עתיק ובדרכי למוריה .לכן ,זוהי חזרה למצב למוריאני,
והגיע הזמן .זה מה שמכונה בפיכם "אנרגיה חדשה"; השינוי מתחולל והוא מאפשר למתנות להתחיל
בהגברה איטית ותכליתית של התודעה על הפלנטה .אך כפי שאמרנו ,זה חייב להתחיל בתוך הדנ"א
שלכם.
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אה ,בני אנוש ,הקשיבו לי :זו הסיבה המהותית להימצאותכם כאן .זה מה שאנו מלמדים היום,
שהדנ"א ,אותו חלק קוונטי מקודש שלכם ,שוכב שם מוכן להתעצם באמצעות הכוונה הטהורה שלכם.
כל מה שקריון הביא לכם ב"שירות המגנטי" היה כדי לשרת את הפלנטה בדרך שבה המגנטיות תוכל
להשתנות ולתקשר עם הדנ"א שלכם .תקשורת חדשה זו היא תוצאה של ההתכנסות ההרמונית משנת
 1987והצירוף של מעבר לאנרגיית גאיה חדשה שההיערכות הגלקטית בוראת .היא מאפשרת
פוטנציאלים של שיבה למצב לו אתם ראויים ...מצב למוריאני של מודעות ,מצב שבו המלחמה שוב
אינה אופציה והבריאות היא אינטואיטיבית .בני המאיה דיברו על כך! זהו הרטט הגבוה ביותר שגאיה
תחווה אי פעם ,ואתם ניצבים על סף כל זה .זה היה המידע שלהם בנוגע לשנת  ,2012ולא רבים
מלמדים זאת כך.
הביאו את התודעה האנושית כך שתתאים לרטט זה והדנ"א שלכם יתחיל להגביר את יעילותו .הוא
יתחיל להיות קוונטי שוב .אתם תתחילו לראות זאת בדרכים רבות ואנו דיברנו על כך גם כן .חפשו
אחר סימנים שבני האדם מתפתחים .תהליך התפתחות זה מתחיל עם מה שאתם מכנים בשם "ילדי
האינדיגו" .ילדים אלה בעלי תודעה חדשה הם שונים מאוד ,האם שמתם לב לכך? הכול קשור לכמות
של הדנ"א הקוונטי שבו הם משתמשים ,בניגוד למידת היותכם ליניארים! ההתנגשות בין הקוונטיות
והליניאריות רק החלה! אם אתם חושבים שיש עכשיו בעיות עם הילדים החדשים ,רק חכו עד אשר
הם יולידו ילדים משלהם! בני האדם משתנים.
במסגרת "עידן חדש" זה ,אתם מחזירים פוטנציאלית אנרגיה מקורית ,לאט ,שתוכננה לימים אלה.
הגיע הזמן שתשובו למצב הקוונטי ,שהוא המצב הרוחני שהפליאדים נתנו לכם ,והוא מתחיל עכשיו.
כרגע ,קיים מאבק על כדור הארץ בין אנרגיה ישנה לאנרגיה חדשה והאנרגיה החדשה מנצחת .שלא
תהיה לכם טעות ,האנרגיה הישנה תהיה אתכם עדיין לזמן מה .היא ממשיכה לייצר נושאים שאתם
תופסים כבעיות ,אך הם למעשה "ניקוי קוונטי" .בעת שאתם מנקים את הכלכלה שלכם ,ולא סיימתם
את המלאכה ,אתם תגלו דרכים של פרדיגמת הוויה חדשה ,של בניה ,אבל יידרש לכך זמן .אל תפחדו
ממה שהיא תעשה ,משום שהיא תקום ממש כפי שידעתם שהיא תקום ...אחת מהחזקות ביותר על
כדור הארץ ,מלאה ביושרה .באופן פוטנציאלי היא תייצג פרדיגמה חדשה שתהיה הגיונית לעידן חדש.
אתם יכולים לסמוך על זה ,ואנשי האינדיגו יעזרו לכם לעצב אותה .תפיסות חדשות ידלגו על פני
חשיבה קיימת ,ויחוללו מהפכה בדרך שבה יכולים החיים להיות על כדור הארץ.
כל זה הוא חלק מההתפתחות האנושית בתודעה שאתם יכולים לראות בדנ"א שלכם" .קריון ,האם
המדע יצליח לשים זאת תחת מיקרוסקופ ולראות?" לא .בלי להתחשב במה שנאמר לכם ,הם לא יראו
שינוי בדנ"א .המיקרוסקופ הנוכחי הוא תלת ממדי .לכן אני אומר למדענים את הדברים הבאים :כאשר
תפתחו עדשות קוונטיות ,אז תראו זאת ,משום שלמעשה תראו את הכימיה בתשעים האחוזים של
האזורים האקראיים .הם יזהרו תחת השפעת הקוונטיות ואתם תדעו שאני צודק .אז הם ישנו צבע עם
הפעילויות שאתם בוראים ואתם תהיו מסוגלים לראות ולעקוב .אך כרגע ,אין לכם עדשות קוונטיות.
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אין מכשיר למדידת הקוונטיות של היקום שקיימת על הפלנטה ,אבל אתם מתקרבים .וכאשר תגיעו,
ניתן יהיה לראות את הגילוי הראשון בתוך הביולוגיה שלכם .הנה רמז נוסף .המשיכו לבחון את
הדברים במצב מלופף ,כיוון שזו ההתחלה של המצב הקוונטי האמיתי שתוכלו לשנות בעזרת
הטכנולוגיה התלת ממדית.
אלה הם הדברים שרצינו להביא לכם היום ,ואלה הם דברי ההוראה להיום .במשך כל הזמן הזה,
חיבקנו אתכם .מדוע אנו מביאים לכם דברים אלה? מדוע אכפת לנו? כיוון שכמשפחה ,אתם
מתחילים לגלות סוד גדול ...שהנשמות שלכם קשורות ליקום ,ושעצמי הגבוה שלכם הוא מלאך והוא
נצחי .האנושות מתחילה לסגור מעגל .לאט מאוד ,ובמשך שלוש תקופות החיים הבאות ,תוכלו
למעשה לברוא כדור ארץ חדש .אלה הם הפוטנציאלים עליהם סיפרנו לכם לפני  20שנה.
אתם לא תפספסו את זה ,אנשים יקרים .בשל כך אתם קוראים זאת .אתם חלק מהפתרון לשלום על
הפלנטה .אני מכיר אתכם .יהיה אחוז מסוים מבין אלה שקוראים ושמקשיבים אשר בשנים הבאות
הללו יבואו לראות אותי .יהיה מעבר שאינו חדש לכם .זהו מעבר חיים והוא הולם ויפה .עבור נשמה
עתיקה ,זה משהו שעשיתם פעמים רבות ,פעמים כה רבות שאינכם יכולים לספור אותן .ואתם תחזרו
לפלנטה לאחר מכן ,ואז תחזרו שוב ,משום שאתם לא עומדים לפספס את זה! ביליתם עידנים
בעבודה על הפלנטה הזאת ,ואתם לא עומדים לפספס את זה.
זה השינוי שאותו ביקשתם ,שלו חיכיתם ואליו התפללתם .רבים בחדר הזה יחיו את חייהם הרגילים,
אבל יחזרו עם רמה גבוהה יותר של יעילות דנ"א מזו שהייתה כשעזבתם .נאמר זאת שוב .אם אתם
רוצים לראות את ההתפתחות האנושית ,צפו בילדי האינדיגו הללו .משום שהם עומדים להתפתח
לקבוצה מתסכלת אף יותר מכפי שהם עכשיו! וכמה מכם יהיו ילדים אלה כאשר ישובו.
]חיוך של קריון[
לא הייתי אומר את הדברים הללו אלמלא היו מדויקים ונכונים .ראו את הבהירות שבתקשור של
היום .הרגישו בחוש המולד שלכם באמת של כל זה .היו מודעים לכך שאתם אהובים מאוד .זו הסיבה
להימצאותנו כאן.
מטפורית אנו אוספים את קערות הדמעות שהזלנו בשמחה עת רחצנו את כפות רגליכם .אנו מזמינים
את היושבים בחדר עמנו להמשיך לשאת את אנרגיית הרוח הזאת .הניחו לנו לשבת אתכם לרגע לפני
שתקומו ותעזבו .דעו שביום הזה הרוח באמת הייתה כאן ...לפגוש באח ובאחות ,לרחוץ את כפות
רגליכם בכבוד ,ואתם אפשרתם לנו לעשות דבר שכזה ...להיות אתכם למשך שעה ולאהוב אתכם כפי
שאנו אוהבים.
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ועכשיו אתם יודעים את סודנו .הפגישה הזאת כולה אורגנה כדי שנוכל פשוט לשבת ולהיות אתכם,
וכך עשינו.
וכך הוא.
קריון
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כנגד כל הסיכויים
לי קרול מתקשר את קריון
מונטריאול ,קנדה
 17באוקטובר2009 ,
מאנגלית :סמדר ברגמן
כדי לסייע לקורא ,תקשור זה תוקשר מחדש ]על-ידי לי וקריון[ והוסף לו מידע לטובת הבנה ברורה אף
יותר .לעתים קרובות ,התקשור מול קהל מכיל אנרגיה שנושאת תקשורת מסוימת שהדף המודפס
פשוט אינו יכול לחשוף .הנה אפוא להנאתכם מסר מועצם זה שניתן במוטריאול ,קנדה.
ברכות יקירים ,אני קריון מהשירות המגנטי .אמרתי זאת בעבר ,ממש כאן באנרגיה של הבניין הזה.
תמיד יש אנשים שלא רוצים להאמין ]למסר מתוקשר[ .אפילו היום ,יהיו אלה שישבו למולי כנשמות
עתיקות ,כנשמות שאני מכיר ,והם ישלבו את זרועותיהם ויאמרו" :זה אדם המעמיד פנים שהוא
מתקשר" .הם לא רוצים לחשוב שאפשר והדבר אמיתי .אך לידם ישב אדם שבמשך שנים רבות רואה
את הצבעים ,שיכול לחוות את התכונות הבין-ממדיות .זה מעניין ,שני אנשים ,זה לצד זה – האחד
בחוסר הסכמה מוחלט למה שמתרחש ,והאחר אשר נרפא.
אז מה זה אומר לכם? המסר הוא שאתם חופשיים ,חופשיים לגמרי לספוג או שלא לספוג את
האנרגיות שמונחות לפניכם .כאלה הם פני הדברים ,ולא יהיה כל מאמץ מצדי הערב לשכנע את האדם
שלא רוצה להשתכנע .אני כאן כדי לתת מידע .אני כאן מתוך אהבה ,אני כאן עבור אלה שרוצים
ליהנות מהאנרגיה הזאת.
ההתעוררות היא חוויה אישית ביותר .כל הנשמות העתיקות שכאן זוכות בכבוד ,מבלי להתחשב האם
אתם מאמינים שהתקשור הזה הוא אמיתי או לא .כולכם זוכים בכבוד ואהובים על-ידי האלוהים
במידה שווה .הרגישו בכך אם תרצו .כמה יצאו מכאן היום מבלי להאמין למילה אחת .זה לא משנה,
כיוון שהאהבה נמצאת כאן למרות הכל.
הרשה לי לומר לך דבר-מה ,אתה שאינך מאמין ,וברצוני שתחשוב על כך .אפשר שאינך מאמין שמה
שמתרחש על הבמה הזאת ברגע זה הוא אמיתי .השותף שלי מפנה לי מקום .הוא לא נכנס לטראנס.
הוא מאזין כשהוא מפנה לי את המיקרופון ואני משתמש באישיות שלו ,בידע שלו ,בשפה שלו,
באינטלקט שלו ובהתנסות האקאשית שלו .אני משתמש בכלי האנושי ובמשך השנים הללו הטוהר
והיושרה של הצינור שהוא פיתח עמי התעצמו ,והוא נפתח אף יותר .כעת אני יכול לדבר אליכם
בדרכים שלא יכולתי לדבר לפני עשרים שנה .אך אפשר שאתה עדיין אינך מאמין.
יש פמליה סביבך הכוללת מלאכים או מדריכים או כל שם אחר שתבחר .הם כאן כדי לתמוך בך ,והם
יהיו כאן כל חייך ,אך אתה אינך יודע זאת כלל .כמה מכם מהלכים כל חייכם כשהם ניצבים לצדכם,
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והם לא יכולים לומר דבר .הבחירה החופשית שלכם מבטיחה זאת .הם אוהבים אתכם אהבה עזה ,אך
הם אינם יכולים לומר דבר או להציג את עצמם בפניכם.
הם הגיעו אתכם; הם עומדים סביב מיטתכם כאשר אתם נולדים ,והם אתכם למשך כל חייכם! כאשר
אתם נושמים את נשימתכם האחרונה ,הם נמצאים שם .אך אם לא תפנו אליהם לעולם ,הם לא
יאמרו מילה לעולם .ואם תחיו חיים מלאים ותהיו בני  90כשתמותו ,או בני מאה ...הם לא יאמרו
מילה .זו המידה אשר בה הם מכבדים את הבחירה החופשית שלכם .הם לא ידחפו אתכם; הם לא
ימריצו אתכם .הם לא יאמרו לכם שעליכם לעשות דבר זה או אחר .הדרך היחידה שבה הם יאפשרו
לכם להרגיש דבר-מה היא אם תביעו כוונה טהורה לשוחח עמם .ואינכם צריכים לדעת את שמותיהם,
כיוון שאין להם שמות.
יש כאן אנשים בכינוס הזה שיודעים בדיוק על מה אני מדבר משום שהם גילו את העוזרים הללו .הם
שמעו מהם כאשר כרעו על ברכיהם יום אחד בעת המדיטציה ואמרו" :אם אתם שם ,אני רוצה לדעת,
כיוון שאני רוצה לשנות כמה דברים בנוגע לחיים .אני רוצה לשנות כמה דברים בעצמי ,כנגד כל
הסיכויים .אני רוצה לשנות את מהותי .אני רוצה למצוא את חלק האלוהים שבי" .זה הפעיל את
כולם!
הם ייחודיים והם שונים אצל כל אדם ואדם .אבל אתם יכולים להרגיש בהם בפעולה .הסינכרוניות
תתחיל להתרחש .האישיות שלכם תתחיל להיות נוחה יותר .החרדה תתחיל להיעלם ,הדרמה תתפוגג,
והבעיות בחייכם לא יהיו כה קשות עוד .האם הייתם רוצים בכך? יש שאומרים שזה בלתי אפשרי,
כנגד כל הסיכויים ,שזה אמיתי בכלל.
רבים סבורים שהתקשור אינו הולם .הם אומרים" :זה מוזר ומשונה מדי ,נכון? הנה אנו בחברת אדם
שמקבל מסרים מהצד האחר של הצעיף .איך אפשר להצדיק זאת? היכן זה מוזכר בהיסטוריה
הרוחנית?" אומר לכם היכן זה נמצא בהיסטוריה ,אף-על-פי שתכופות אינכם מבינים זאת .כל כתבי
הקודש ,כל כתבי הקודש על הפלנטה ,הכתבים המשמעותיים ביותר שאי פעם קראתם ,לא הגיעו
מאלוהים .הם הגיעו מבני אדם שכתבו אותם עבורכם! אין אלה מילות האלוהים ,אלה מילות בני אדם
שהיו תחת השפעת העצמי הגבוה האלוהי.
היו אלה כתבים מעמיקים מאוד! חלקם נכתבו מתוך תאי בית הכלא חודשים ספורים לפני מות
הכותב ,אך הכותב לא היה במצב של חרדה .הוא היה במצב של שמחה וכתב לחבריו ,כה רבים מהם,
והמילים הדהדו כך" :הללו את אלוהים ,ממנו כל הדברים הטובים נובעים" .אז הכותב המשיך לדבר על
השמחה שבמציאת העצמי הגבוה .אלה הם כתבי הקודש שנכתבו על-ידי בני אדם שהיו מאוהבים
באלוהים!
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הקשיבו :הדרך העתיקה והמשמעותית ביותר שהבורא יכול לדבר באמצעותה אל האנושות מתרחשת
ברגע זה בחדר זה .אולי לא הבנתם זאת? ואף-על-פי-כן ,ישנם עדיין אנשים שיאמרו" :ובכן ,הסיבה
שהדבר אינו הולם היא שזה היה בסדר אז ,אבל לא עכשיו" .הם אומרים" :אנחנו מכירים את כל
הספרים .כל הידע מצוי בהם .איננו צריכים שום דבר חדש .זה מזמן אחר וממקום אחר".
אה ,בני אדם ,אומר לכם ,אתם בוראים שינוי חדש מאוד על הפלנטה הזאת .האם לא הייתם רוצים
לדעת עליו מעט יותר? האם אתם באמת מסתפקים רק באותם כתבים ישנים? האם לא הייתם רוצים
לדעת מה מביא אתכם היום לחדר? אולי הייתם רוצים לדעת עוד על האנרגיות שמסתובבות כאן?
המסר הערב יכלול סקירה לשיקולכם .ברצוני שתשמעו זאת.
זה מקום מתוק הערב .אנו מזמינים אתכם להרגיש באנרגיות בעת שהן עובדות סביבכם .ישנם שני
אנשים בקהל שאיבדו לאחרונה אדם אהוב ואני יודע מי נמצא כאן ...ואני יודע מי אתם ,ואני מדבר
אל לבכם :המוות אינו קיים .זוהי אנרגיה שעוברת .לעולם לא ניתן להשמיד את הדבר המשמעותי
והנפלא ביותר שעל הפלנטה .זו האהבה .אך אתם מרגישים שהיא נעלמה .היא לא נעלמה ,כיוון
שאותו אהוב שהלך נמצא עדיין כאן .כל שהם עשו היה לעבור לצד השני של הצעיף.
החלומות שאתם חולמים עליהם אמיתיים; המסרים שאתם מקבלים אמיתיים; ואהובים אלה נמצאים
כאן ברוחם הערב .הם יושבים לצדכם והם זועקים אליכם ואומרים" :אל תשקעו בצער משום שאני
כאן לשארית חייכם" .היה עליכם לשמוע זאת ,ואולי זו הסיבה בגינה באתם .זה כה אמיתי עבורי! אני
יכול לראות את הממדים ,את שני צדי הצעיף בעת שאני ניצב לפניכם עכשיו.
אני רוצה להסביר לכם משהו :קרו דברים על הפלנטה הזאת בניגוד לכל הסיכויים ,פשוטו כמשמעו.
בני האדם פשוט לא בוחנים אותם מספיק כדי לראותם כפי שהם .ברצוני למנות באוזניכם את הנסים
שהתחוללו בעשרים השנים האחרונות.
תחילת השינוי
בשנת " 1987ההתכנסות ההרמונית" הציבה אנרגיה חדשה והכינה את כדור הארץ לשינוי ,ואתם נעתם
הישר אל תוכו .הדברים החלו להתרחש במהירות .בשנת  ,1989השותף שלי אפשר לי להיכנס
ולהתחיל לתקשר .המידע הראשון שתקשרתי באוזניו שוחרר בשנת  .1993אמרתי שהרשת המגנטית
של הפלנטה עומדת להשתנות ...במידה רבה .כן ,הדבר התרחש בתקופת חייכם ,אך הוא לא התרחש
מעולם בתקופת חייהם של הוריכם או של הוריהם .אמרתי לכם שכנגד כל הסיכויים אתם תראו תזוזה
רבה ...תזוזה רבה יותר בעשר שנים מכפי שהייתה במאה שנים .כנגד כל הסיכויים ,בתקופת חייכם,
הדבר עמד להתרחש .וכך היה .ניתן למדוד זאת ,אפילו היום .קל לעשות זאת בעזרת מצפן .כנגד כל
הסיכויים ,היא זזה ,והמדע שלכם הבחין בכך.
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זו עובדה בתיעוד המדעי שההליוספירה של השמש השתנתה במידה רבה גם כן .היא הצטמצמה .יש
מקור מגנטי שמגיע אל תוך מערכת השמש שלכם שהוא חלק מההיערכות הגלקטית ,שאותה אתם
חווים בזמן הזה .וכל זה מתרחש בזמן ,הכל על פי לוח הזמנים ,הכל הולם ,אנשים יקרים שלי.
כל הדברים הללו תואמים למה שבני המאיה אמרו לכם :כתוצאה מהשינוי הזה עומד להתפתח אחד
מהרטטים הגבוהים ביותר שכדור הארץ ידע מעולם .זה לא יתרחש בשנת  .2012זה התרחש בשנת
 !1998אתם בתוך השינוי .ההתפוצצות היחידה שתתרחש בשנת  2012היא התפוצצות המיתולוגיה של
העולם המערבי שמנסה לגרום לכם לפחד מתאריך! אתם נמצאים בתוך השינוי ברגע זה והרשת
המגנטית היא חלק ממנו ,הכל חלק ממנו .אמרתי לכם זאת לפני  20שנים ,ועכשיו זה כאן .כנגד כל
הסיכויים אתם חוויתם זאת.
יהיו אלה שיאמרו" :ובכן ,זה היה קורה בכל מקרה .זה לא כל-כך מרשים אותי משום שזה אירוע
אסטרונומי" .בני האדם עושים זאת .אפילו לאחר שמשהו מיוחד מתרחש ,הם אומרים שזה היה קורה
בכל מקרה.
זה נכון ,ההיערכות הגלקטית הייתה מתרחשת בכל מקרה ,אפילו אם בני האדם לא היו נמצאים על
הפלנטה כדי ליהנות ממנה .אבל שינוי הרטט האזוטרי שמלווה אותה הוא ממשי ,ואתם רואים אותו
בכל מקום .אולי אתם זקוקים לעוד כמה אפיזודות "כנגד כל הסיכויים" לפני שתתחילו להבין שזה זמן
שינוי ייחודי עבור כולכם .הוא שונה .אתם רואים דברים שאפילו אבות אבותיכם לא ראו מעולם.
אלה הם זמני תמורות.
באותם תמלילים משנת  ,1993אמרתי לכם שדפוסי מזג האוויר ישתנו במידה רבה .אמרתי שבתוך
עשרים שנים תראו זאת באופן דרמתי .ראיתם כמה שינויים כאלה לאחרונה? הם כאן .שימו לב גם
שמילות מפתח מסוימות לא נאמרו מעולם .מעולם לא אמרתי שמשהו עומד להתחמם ,נכון?
ההתחממות שלכם היא התרחשות מחזורית טבעית הקודמת להתקררות שתבוא! היא קשורה למחזור
המים של הפלנטה ,ומבחינה גיאולוגית הוא האיץ .הזמן הוא יחסי והמדענים הטובים ביותר שלכם
אמרו זאת .בשינוי הרטט של הפלנטה הזאת ,אתם האצתם את הזמן – לא את הזמן שעל השעון
המכני שלכם ,לא את הזמן שנמדד על-ידי שחרור האיזוטופ הרדיואקטיבי שלכם ...לא זמן מסוג כזה.
נכון ,זו הבין-ממדיות של הזמן ...משהו שנגרם על ידי שינוי בין-ממדי .אתם האצתם אותו .הוא נע
מהר הרבה יותר ,והגוף שלכם יודע זאת .אתם מרגישים בכך .אתם יודעים שהוא מהיר יותר ,נכון? וכך
גם כדור הארץ.
הגיאולוגיה מואצת .מתרחשים דברים שהגיאולוגים ציפו שיתרחשו רק בעוד  100שנים .זה שינוי
מחזור המים ,שמשפיע על מזג האוויר .אמרנו לכם זאת ואתם חווים זאת עכשיו .כנגד כל הסיכויים,
מזג האוויר השתנה! הוא לא עשה זאת בתקופת החיים של אביכם או של סבכם או של אביו של
סבכם .כנגד כל הסיכויים ,אתם עדים לו עתה.
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אז ישנם אלה שיושבים ואומרים" :ובכן ,זה היה מתרחש בכל מקרה .זה לא מוכיח כלום ,קריון .יהיה
עליך להראות לי יותר מכך" .ובכן ,אעשה זאת .כאשר אסיים ,אני רוצה שתראו זאת בברור .יש יותר
מדי צירופי מקרים שכרוכים בשינוי הזה ,והעובדה שסיפרנו לכם על רבים מהם שנים לפני שהתרחשו
הופכת אותם למיוחדים אף יותר ,נכון? לכן ,אם אתם רוצים לשבת ולהיות אינטלקטואלים ,עשו זאת.
אך בנקודה מסוימת ,האינטלקט צריך להיכנע בפני העובדות.
נבואות העבר דיברו כולן על תרחיש ארמגדון .כולן דיברו על פחות או יותר זמן מעבר המילניום
האחרון שלכם .התמזגות של אנרגיה עמדה להתרחש באמצעות שתי מעצמות-על על כדור הארץ,
אשר ישליכו פצצות אטום זו על זו .אז אמור היה להתרחש מה שאתם כיניתם "קץ האנושות" .נביאים
רבים ניבאו זאת .זה לא משהו שקריון המציא לטובת הדיון הזה ,ואתם יודעים זאת .אתם יכולים
לראות זאת בכתבי הקודש של רבות מהדתות שלכם .הנבואה הזאת מצויה גם בכתביו של
נוסטרדמוס .היא מצויה אפילו בדברי העמים הילידים כפוטנציאל לעתיד.
אז ,כנגד כל הסיכויים ,משהו אירע; לא היה זה משהו שיכול היה להתרחש ברמה הגיונית
ואינטלקטואלית ,אך כך היה .בן לילה ,אחת המעצמות שהייתה אמורה לקחת חלק בנבואה
התמוטטה .ברית המועצות חדלה להתקיים .אם הייתם שואלים את ההורים שלכם על כך ,הם היו
אומרים" :בלתי אפשרי" .לפני עשרים שנה ,אילו הייתם שואלים את הפנטגון לגבי פוטנציאל זה ,הם
היו אומרים" :בלתי אפשרי" .ואם הייתם שואלים את הקרמלין ,הם היו אומרים" :בדיחה" .אך כנגד כל
הסיכויים ,הדבר התרחש .זה חלק מהשינוי .זה חלק מעידן חדש זה של אנרגיה שמתחולל .היה הכרח
בסילוק אחת ממעצמות העל .אף פצצה לא נפלה .אף קרב לא התחולל .התודעה עשתה זאת ,אם
שמתם לב.
מה דעתכם על כך ,אנשים? הפלת מעצמת-על רק בעזרת התודעה? זה הדבר השלישי שברשימה שלי,
אז כמה אירועים דרושים לכם כדי להתחיל לראות שכנגד כל הסיכויים משהו מתרחש?
לפני שלוש שנים נתתי לכם נבואה שלא הייתה נבואה ,לא אמירת עתידות ,אלא דיווח על אחד
מהפוטנציאלים החזקים ביותר שקיימים במציאות שלכם .אלה הם אירועים שיכולנו לראותם
מתקרבים ,כיוון שאתם בראתם אותם לאט .זו היכולת שלנו לראות את הפוטנציאלים של מה שאתם
בוראים ,שאתם אינכם יכולים לראות .ואני ראיתי את הפוטנציאל ,וסיפרתי לכם עליו .הפוטנציאל
היה שהמדינה הענקית שממש מתחת לגבול שלכם )ארצות הברית( עומדת לאבד את היציבות של
התאגידים הגדולים ביותר שלה ,ומבצרי הכלכלה שלה יתמוטטו .אמרתי שזה יתחיל בתחום הביטוח
וכך היה.
כאשר תבחנו תאגידים אלה ,שהיו ,פשוטו כמשמעו ,החלום האמריקאי ,שהשתייכו לארצות הברית,
אלה שהמציאו ושבראו את המכונית עבור שאר העולם ...הם נמצאים מחוץ ל"עסקים הרגילים" היום.
כנגד כל הסיכויים.
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אם הייתם שואלים מנהל בחברת מכוניות לפני עשרים שנה האם דבר זה יכול להתרחש ,הוא היה
אומר" :לא .אנחנו חזקים .דבר לא יוכל לגרום לכך" .כנגד כל הסיכויים ,זה קרה .וחשוב שתבינו מדוע.
יקירים ,אין כאן עונש .העסקים הללו לא נפלו משום שהיו מושחתים .הם לא התמוטטו משום שעשו
דבר-מה רע .הדברים לא פועלים כך .אם כך היו הדברים פועלים על כדור הארץ ,דברים רבים היו
מתמוטטים לפני זמן רב מאוד ,נכון? לא כך זה עובד .במקום זאת ,קיבלתם את זרעי השינוי בכלכלה
ובבנקאות ,שינוי שדיבר על יושרה .תודעת ההמונים החליטה להמציא מחדש את הדרך שבה
הבנקאים מנהלים את הבנק שלהם ,את הדרך שבה חברות הביטוח מנהלות את הכספים .הכללים היו
חייבים להשתנות והם משתנים! רבים עדיין תוהים מה קרה .יש גיזום כלכלי שמתרחש על הפלנטה
הזאת ,שהחל באמריקה הצפונית ,ואמרנו לכם זאת לפני כמה שנים .כנגד כל הסיכויים ,הדבר מתרחש
כפי שאמרנו.
כעת מה אתם עומדים לעשות עם המידע הזה? זה האירוע הרביעי בסדרה של ששה אירועים שאתן
לכם .כנגד כל הסיכויים ,הם התרחשו .האם אתם מתחילים לקלוט את התמונה כאן? לכמה מכם יש
את האומץ ,את הבגרות ואת התובנה לחגוג את המיתון? האם אתם יכולים לומר" :תודה לך ,אלוהים,
שאנחנו נעים קדימה עם קצת יותר יושרה בדברים הללו שחשבנו שאולי אפילו יטביעו אותנו" .אוהבי
הקנוניות יאמרו לכם שדבר זה או אחר עומדים להתרחש ושנחרץ דין כולנו .וההוכחה ,למרבה
האירוניה ,היא המיתון! אין עדיין הבנה שמה שאתם עושים הוא גיזום המערכת לטובת היושרה.
הרשו לי לספר לכם מעט יותר על המדינה שמתחת לכם )ארצות הברית( .כנגד כל הסיכויים ...כל
הסיכויים ,יש להם נשיא שחור עור .זה היה אמור להתרחש רק בעוד שני דורות נוספים .שאלו את
הסוציולוגים על כך ,כיוון שהם עורכים מחקרים לגבי הפוטנציאלים .הייתה יותר מדי שנאה ,היו יותר
מדי דעות קדומות ,יותר מדי בעיות בין הגזעים מכדי שהדבר יתאפשר .אך זה קרה .עם כל המתח
הגזעי ,אולי תהיתם כיצד הם יפתרו אי פעם את הבעיות הללו? אך כנגד כל הסיכויים ,הם בחרו אדם
שחור .אני רוצה לומר לכם שהדבר יכול להתרחש רק לנוכח שינוי תודעתי .והוא הקדים את זמנו
בהרבה ,על פי האנשים שחוקרים נושאים אלה.
אילו אינם אירועים אזוטריים .אלה הם אירועים המתרחשים סביבכם בחיים האמיתיים ,ויש סיבה
מדוע אני מעלה דברים אלה לבחינתכם .אתם יכולים להתבונן ולראות את הדברים הללו ,כיוון
שכאשר תגיעו לאירוע השביעי יהיה עליכם להאמין ,כיוון שהוא לא ישמע אפשרי .זה היה האירוע
החמישי.
האירוע השישי מתחיל בקושי להתרחש ,ואתם ראיתם ראיה לכך השנה .שוב אני נותן לכם פוטנציאל,
לא נבואה לעתיד כמגיד עתידות ,רק את הפוטנציאל של מה שנמצא בהתהוות שאינכם יכולים
לראות .בספר ) The Great Shiftהשינוי הגדול( ,שחובר על-ידי אותו אדם שאירגן את המפגש הזה
)מרטין ואלי( ,אמרתי שתתחולל מהפכה באיראן .התחוללה מהפכה ,ועכשיו אני רוצה לתת לכם את
שארית הסיפור.
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האם ראיתם אותה? היא החלה השנה .הזרעים קיימים שם למהפכה איראנית גדולה .אה ,היא
דוכאה ...או אולי לא? היא גדלה גם בעודי מדבר אליכם עכשיו .מעטים שולטים ברבים בארץ זו,
שנקראה פשוטו כמשמעו "אימפריית הרשע" .זה לא משונה? כך נקראו גם הסובייטים ,וראו מה קרה
שם.
ההיסטוריה תראה מה עומד להתרחש בנוגע לפוטנציאלים שאני נותן לכם עכשיו .זה מספר שש.
המהפכה באיראן תקרא "המהפכה הגדולה" .המולות יורדו מכס השלטון .אתם תראו זאת .אם
הפוטנציאלים חזקים כפי שהם היום ,אתם תראו זאת .ועם הדחת המולות ,אתם תגלו תרבות
איראנית צעירה שהיא בוגרת באמונתה ,שיודעת מה היא רוצה ,שתברא יציבות .למעשה ,היא יכולה
להיות כה יציבה – האם אתם מוכנים להצהרה הזאת? – שהיציבות של איראן עשויה להוביל לבסוף
למזרח תיכון יציב .ההשפעה האיראנית עשויה למעשה להוביל למה שניתן לכם במספר שבע )להלן(,
כיוון שהאיראנים יכולים בהחלט להתחיל לחולל שלום בישראל.
הנה סגירת המעגל .לפני עשרים שנה אמרתי" :לאן שילכו היהודים ,ילך כדור הארץ" .ואני אומר לכם
שחיכיתם לפתרון ושהוא לא יגיע מאמריקה הצפונית כפי שרבים חשבו שיקרה .הם אמרו:
"האמריקאנים הם היחידים שיכולים לעשות זאת .האומות המאוחדות הן היחידות שיכולות לגרום
לכך" .צפו כיצד זה מתחולל! זה יקרה בין ובזכות אנשי המזרח התיכון .כפי שאמרתי קודם ,איראן
בוגרת ויציבה תעשה שלום עם הסובבים אותה ,אולי אפילו תקים איחוד של מדינות מוסלמיות ,ועם
המשאבים והבגרות הכלכלית שלה ,היא תראה שפתרון של מדינה אחת יכול לעבוד בישראל .היא
תשאף לשלום באזור ,כיוון שהוא ישפיע על היציבות שלה.
האם זה מתחיל להישמע לכם יותר הגיוני? אה ,אבל לא נתתי לכם עדיין את מספר שבע .אני מהסס
אפילו ...בלתי יאומן מדי כאשר תשמעו אותו .הקשב ,שותפי :אפשר שזה לא יתרחש בתקופת חייך,
אבל אתה תהיה שם.
הדברים יהיו משמעותיים לכמה מכם וכמה מכם יגרדו את פדחתם ויאמרו" :אני לא מבין" .הקשיבו:
הבנייה מחדש הסופית של מקדש שלמה בירושלים תחל בעזרת מימון מוסלמי ,בשיתוף מימון
מתומכים בישראל.
]אתנחתא[
"עכשיו הגזמת ,קריון .זה כנגד כל הסיכויים והצהרה נאיבית מאוד .היא מצביעה על בורות ומעט
מעליבה כלפי היהודים" .באמת?
לאמיתו של דבר זה לא כל-כך מוגזם .הרשו לי להסביר מה יש להם ברגע זה .בירושלים בזמן הזה יש
סוג של שלום סטטי ,כיוון שהמציאות היא שיש לכם שלוש דתות עיקריות ,הממלאות תפקיד בקצוות
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המנוגדים של סקאלת השנאה ,שחייבות לחלוק את הקרקע המקודשת ביותר שקיימת עבור כל אחת
מהן .ורק במקרה זה אותו מקום עבור כולן .מקום זה ,בו יבנה המקדש מחדש ,הוא מקום ההתעלות
האסטרלית של מוחמד ,נביא האיסלם .המקום הוא הר הבית ,הקדוש גם ליהודים ולנוצרים.
היהודים יטענו שבנו של אברהם ,יצחק ,הועלה לקורבן שם .ההיסטוריה ברורה בקשר לכך .אפילו
הנוצרים מאמינים בכך .אולם ,בעולם המוסלמי ,היה זה ישמעאל ,הבן השני של אברהם ,שחווה
התנסות זו על ההר .לכן הם חולקים את אותם מקומות קדושים והם חיים בדו-קיום של שלום
הכרחי .האם שמתם לב? לא זו הנקודה הבעייתית בישראל .הבעיות מתרחשות מסביב ,אבל הם
שומרים את הר הבית קדוש .למעשה ,הם חולקים מקום זה במשך שני דורות ,אתם מבינים?
כעת ,הרשו לי להחדיר את האנרגיה החדשה .מה שאני אומר לכם כבר נמצא בהתהוות ואף-על-פי
שזה נשמע מופרך שהיהודים והערבים יתאחדו ויממנו את הבניה המחודשת של מקדש שלמה,
הזרעים לכך כבר נזרעו .חשבו לרגע על המשאבים המדהימים של שתי הקבוצות!
זו תהיה הפעם השלישית שהמקדש היהודי יבנה ,ובאמצעו יוקצה מקום לתפארת המקדש המוסלמי
על ההר .יחד הם יבנו משהו אותו יוכלו לחלוק ולהמשיך לחלוק ,אבל בתהליך ,יהפכו אותו לנפלא
יותר מאי פעם ...אולי נפלא יותר מכל דבר שאי פעם נבנה! יחד הם יבראו דרכים שיאפשרו לשני
הצדדים לבקר כל חלק לבדם ,והפלשתינאים יבקרו בחלק שלהם בפעם הראשונה ,באופן חופשי
ופתוח .גם אלה שאינם מוסלמים יוכלו להיכנס וליהנות מיופיו של מקום מקודש זה ,בפעם הראשונה,
ללא אלה שניצבים מנגד עם נשק למקרה של צרות.
כנגד כל הסיכויים ,ובפעם הראשונה בהיסטוריה ,האומה היהודית והאיסלם יתאחדו באזור ניטרלי
מתוך הסכמה ,ובעזרת איראן .יציבות תתהווה בסופו של דבר .מי יפיק מכך תועלת? זו תהיה איראן,
האומה הגדולה והיציבה ביותר במזרח התיכון.
יבוא יום ,שותפי ,שבו המזרח התיכון והצרות שם יהיו זיכרון רחוק .מה הזיכרון שלך מאירלנד
ומהבעיות שלהם? מה בנוגע לגרמניה ,יפן או רוסיה? אויבים לשעבר מלפני חצי מאה סוחרים עתה
בחופשיות אלה עם אלה ושוקי הכלכלה שלהם משולבים .הגיע הזמן לראות תכונה דומה זו במזרח
התיכון .בלתי אפשרי? כנגד כל הסיכויים?
"לאן שילכו היהודים ,ילך כדור הארץ" ,אמרתי לכם .כאשר תראו את זרע הפוטנציאל הזה בישראל,
אתם תדעו שפניכם מועדות לשלום על כדור הארץ .בתכונה פוטנציאלית זו ,אתם יכולים לראות את
תחילת מה שיכול להתרחש על הפלנטה .אויבים מזה אלפי שנים יכולים להביט זה בעיני זה ולומר:
"אנחנו לא אוהבים זה את זה ,אבל הבה נשתף פעולה ונבנה משהו מיוחד .נעשה אותו ייחודי כדי
ששנינו נוכל ליהנות ממנו .הבה נברא דרך .אין בינינו הסכמה והיו בינינו מלחמות .אבל מקום קדוש
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זה יפה מדי מכדי שיתקיים כך בשנאה" .צפו למוחות בהירים יותר כיוון שהאנרגיה משתנה ,כנגד כל
הסיכויים .זה מספר שבע.
קיים פוטנציאל שלפני שכל זה יתרחש ,תתרחש גם התלקחות נוספת באזורים הללו ...כזו היא
האנרגיה הישנה ,וכאלה הם האנשים שרוצים להחזיר את הפלנטה אחורה .יש ויהיו למשך זמן מה
אנשים שמוכנים למות כדי להחזיר את כדור הארץ לחשכה ולתודעה שהיא אלמנטרית ,בסיסית ,ולא
נאורה .אבל אני נתתי לכם מבט חטוף בעתיד ...בעתיד המעט רחוק ,אבל קרוב מספיק כדי שיהיה
אמיתי עבורכם.
מה תעשו עם כל המידע הזה? רבים יצחקו ,יצביעו על הבעיות ועל השנאה העכשווית ויאמרו לכם
שזה פשוט "כנגד כל הסיכויים" .אם כך הם יעשו ,אתם יכולים לחייך ,כיוון שזה בדיוק הנושא.
האנרגיה של היום היא כנגד כל הסיכויים ,והיא מייצגת את השינוי.
מה עומד כנגד כל הסיכויים בחייכם האישיים? אני יודע מי נמצא כאן .האם זה קשור למשפחה? האם
זו הבריאות שלכם? על מה אמרתם" :אני לא יכול"? את מה שייכתם לבלתי אפשרי .זה חלק
מהרשימה התלת-ממדית שיש לבני האדם ,מה שניתן לבצע ומה שלא ניתן לבצע .בני האדם
מתייחסים לדברים הללו כאילו היו חוקי הפיזיקה!
אני מבקש מכם הערב להפוך בין-ממדיים עמי ,משום שאני רואה מי אתם ואני רואה את הנפלאות של
אלה היושבים בכיסאות .אני רואה את היכולת היצירתית שיש לכולכם .השליכו את הרשימות הללו
של מה שאינכם יכולים לעשות .אם יש מספר שמונה ברשימה הזאת ,הוא אתם! מה החלטתם
שאינכם יכולים לעשות כנגד כל הסיכויים? אתם יכולים להירפא .אולי זה ריפוי של אהבה ,ואתם
יודעים אל מי אני מדבר.
עם איזה חלק מהמשפחה שלכם אינכם מדברים עוד? אולי הם השתנו .אולי אתם השתניתם? האם
אתם יודעים מה האהבה עושה על הפלנטה הזאת? היא בוראת שלום .כוננו מחדש את הקשרים
שאתם חושבים שאינם .בלתי אפשרי? כנגד כל הסיכויים? את מי פגשתם היום בסינכרוניות של
מפגש זה ,אותו אינכם מכירים? האם חשבתם לעצמכם" :אני עומד לגשת למישהו שאיני מכיר .אולי
יש לו משהו שאני צריך? אולי יש לי משהו עבורו?" זה הסינכרון! האם ידעתם שזו הסיבה מדוע
נשמות עתיקות נפגשות?
יבוא יום שזו תהיה הסיבה לבואכם למפגשים כגון זה .אה ,לא כדי לשמוע את הדוברים ,אלא כדי
לפגוש אלה באלה! אבל עדיין לא הבנתם זאת ,נכון? נכון? הרבה כל-כך נסתר כאן .יש כל-כך הרבה
פוטנציאל ...כנגד כל הסיכויים.
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זו האנרגיה של קריון .זו אנרגיה נשית המועברת באמצעות קול גברי ,אבל אתם ידעתם זאת ,נכון? זו
אנרגיה של אם ואב .לכן אנו כאן ,כדי לעזור לכם לראות את מה שנמצא בתוך כל אחד מכם .זה מה
שאנו עושים כדי להזכיר לכם מי אתם ,ולבקש מכם להתחיל לזכור הכל.
וכך הוא.
קריון
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הדעות המוטות המדעיות הגדולות
תקשור מאת קריון
באמצעות לי קרול
אזור וושינגטון הבירה
 7לנובמבר2009 ,
כדי לסייע לקורא ,תקשור זה תוקשר מחדש ]על-ידי לי וקריון[ והוסף לו מידע לטובת הבנה ברורה אף
יותר .לעתים קרובות ,התקשור מול קהל מכיל אנרגיה שנושאת תקשורת מסוימת שהדף המודפס
פשוט אינו יכול לחשוף .הנה אפוא להנאתכם מסר מועצם זה שניתן גיית'רבורג ,מרילנד.
ברכות יקירים ,אני קריון מהשירות המגנטי.
הוא מתרחש מהר ,האין זאת ,המעבר בין בן האדם וזה אשר מתקשר מסר מעבר לצעיף? אולי זה מעט
מהר מדי עבור אלה ששופטים את מה שמתרחש כאן? אבל מה שהשותף שלי לא סיפר לכם הוא
שלמעשה אין כלל מעבר ,כיוון שאני תמיד "מתחת לפני השטח" .זו הבחירה שלו להחזיק באנרגיה
שלי בדרך זו ...להיות מסוגל לנוע הלוך ושוב במסרים של אהבה ,בין הרגע שהוא מדבר ובין הרגע
שאני מדבר .לכן אנו אומרים לכם ,בני אנוש ,שכל אחד מכם יכול להגיע למקום שבו אין כלל מעבר
)או רק מעט מאוד( ,בין הרגע שבו אתם מדברים לבין הרגע שבו העצמי הגבוה שלכם מדבר.
את הנושא עליו אני רוצה לדבר היום קשה להגדיר .אניח לשותף שלי למצוא את הכותרת לתקשור
הזה ,כיוון שבני האדם נהנים מזה .הם רוצים להשיג "מידור של ציפייה" .הם רוצים סוג מסוים של
תהליך זיהוי בכל מה שהם עושים ,ולכן אני מניח להם לעשות זאת .כיוון שהנושא עליו אני עומד
לדבר כפי שלא עשיתי מעולם קודם לכן הוא תפיסת הממדיות .ברצוני לתת לכם כמה מהמכניקות
שלו ,ומעט על איך שהוא פועל ,וכמו כן גם מעט על מה שהשותף שלי מכנה בריאת "קלף הג'וקר"...
אותם דברים להם אינכם מצפים או שאינכם מאמינים בהם .ולכן עליי להתחיל בדוגמה.
הרשו לי להציג בפניכם את הנרי ומרי ,הם דמויות מצוירות ,דמויות מודבקות על פיסת נייר .הם דו-
ממדיים .ברור שהם אינטליגנטים ,כיוון שזהו משל] .חיוך[ חייהם אינם מסובכים ,והם פשוט דמויות
מודבקות .הם הבינו הכול .יש להם אפילו אהבה .הם מכירים רק את הדו-ממדיות של חייהם ,והם
מרוצים ממנה .הם מכירים את היקף פיסת הנייר עליה הם נמצאים ,והם מרוצים ממנו .זהו כל
עולמם .הם יודעים מה הם יכולים לעשות ומה אינם יכולים .הנרי ומרי מרוצים ושבעי רצון
מהמציאות שלהם.
והנה מגיעה דמות בעלת חשיבה חופשית ,דמות שצויירה באופן מעט שונה .דמות משונה זו מתחילה
לדבר אל שניהם על הפוטנציאל של ממד שלישי ...הרעיון של "מעלה ומטה" .היא מדברת על תלת-
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ממד במקום על דו-ממד .זו ראשיתה של תפיסה של סוג מציאות שהם לא ראו מעולם ,ומציאות שהם
מרגישים שאינם לוקחים בה חלק ,ושאינם יכולים גם להבין אותה באמת.
בואו נראה מה הנרי ומרי עושים עם המידע הזה .ראשית ,הם לא מבינים אותו .הוא קצת יותר מדי
מתוחכם בשבילם .שנית ,הוא נמצא מחוץ למציאות שלהם ,ולכן הם לא ממש מתעניינים .הם לא
חייבים להשתמש בו .אי לכך ,עבורם מדובר בהשערה ולכן הם לא מאמינים שהמידע באמת חשוב או
קיים .הוא הופך לפנטזיה של המדע ,משהו שלעולם לא יהיה קשור להנרי ולמרי ,שהם ככלות הכול,
ציורים דו-ממדיים על פיסת נייר.
ישנם רבים שיושבים וקוראים את פיסת הנייר הדו-ממדית הזאת שדומים להם .כל דבר שמחוץ
למציאות התלת-ממדית שלכם אינו מעניין אתכם .לא מתוך בחירה ,אלא משום שאתם חלק
מהפרדיגמה שתמיד הייתה ...פרדיגמה בממד השלישי שבה חייתם את כל חייכם .זו מציאות שקשה
לחשוב מעבר לה ,ולרבים כלל לא מתחשק לחקור אותה .ככלות הכול ,מה רע במציאות שבה אתם
נמצאים? היא עובדת.
השינוי החדש המתחולל עכשיו הוא שינוי של קוונטיות .האדם יידרש להבין הבנה רבה יותר את
הסובב אותו ,שאינו נראה לעיניו ,אך שהוא אמיתי מאוד .הוא חייב להגיע להבנה ,ואי לכך לאמונה,
שלא כל הדברים ניתנים לראייה ולהבנה במסגרת החשיבה התלת-ממדית ,ושיש עוד הרבה כל-כך
שהוא למעשה חלק מעולמו ,אך שמחייב לוגיקה שמעבר למה שהוא רגיל כדי להבין.
הדרך הטובה ביותר שבאמצעותה אני יכול להתחיל מחקר זה בזמן שהוקצה ,הוא לקחת אתכם למסע
ולתת לכם מידע .יהיו כמה דברים במסר הזה שיעניינו את אלה שאוהבים מדע .אחרים שאין להם
ראש "מדעי" ,אולי לא ייתחברו למסר ,אבל הם יכולים עדיין להשתתף באנלוגיה שאני נותן ,ולהבין
את השיעור.
ברצוני לקחת אתכם למקום אמיתי ,אך להיום ,הוא חייב להיות רק בתוך ראשכם היצירתי .המקום
אמיתי ,אבל אינכם יכולים להגיע אליו כרגע ...עדיין לא .הדבר המעניין הוא שכל אחד מכם היה
למעשה במקום שאליו אני לוקח אתכם ,כאשר לא הייתם על כדור הארץ .היה זה לפני שהייתם בכלל
בני אנוש ,ואנו שהינו שם .זה מקום יפהפה באופן בלתי יאומן .הנוף הוא ,איך נאמר ,שלא מן העולם
הזה .אני רוצה לקחת אתכם החוצה ומעל לגלקסיה שלכם ,להביט בספירלה מלמעלה .בואו איתי
לרגע .העמידו פנים שלחצי החלל והטמפרטורה לא משפיעים על הגוף האנושי שלכם .אף אחד
מהדברים הללו אינו חשוב ,כיוון שאתם נמצאים בבועה מגנה שהיא העצמי הרוחני שלכם .כולנו יחד,
נצא ונצפה במחזה המרהיב הזה.
כבני אנוש ,אתם תקועים בדממת החלל ,אינכם מבינים או אפילו מעריכים את העובדה שכל כוכב שר
שיר .אני שומע את כולם .הדממה עבורכם היא סימפוניה עבורי .כיוון הרטטים של האור שנובעים
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מהכוכבים מצטרפים כולם למקהלה ,למלאות ולעושר של צליל-רטט יפהפיים .היקום שר לי ,כיוון
שאני קוונטי .החלקים שלכם שהם קוונטים מתחילים לחרוג אל מעבר לחלקים התלת-ממדיים .מיזוג
זה ,השתלבות זו ,יבראו פרדיגמות של מחשבה שהן שונות מכל הפרדיגמות האחרות על הפלנטה.
משום שלעולם לא היה זמן על הפלנטה כזמן הזה ,שבו אתם מתבקשים לחשוב מחוץ לקופסת
המציאות הנוחה שלכם ,ולהרחיק לכת אל מעבר לחומת הדעה המוטה הטבעית שלכם .הביטו
בגלקסיה שלכם עמי לרגע .הספירלה היפהפייה שלה ,הכול נע לאט יחד כאחד ...סובב כצלחת של
אורות .ראו הכול.
אני נותן לכם מדע היום .אני נותן לכם ידע היום שיתרחש ויוודע רק בעתיד שלכם .וכיוון
שהתמלילים נרשמים היום ,יבוא יום שבו תצביעו על מסר מסוים זה ותאמרו" :קריון צדק" .וכאשר
תעשו זאת ,כאשר המדע יאשר את שאני אומר לכם היום ,אני רוצה שתתבוננו במסר כולו .כיוון שאז
גורם האמונה שלכם ידע גם שאני דובר אמת כאשר אני מדבר על מערכת היחסים שלכם עם הרוח,
עם הבורא שבכם .אני צודק כאשר אני מדבר על מה שנמצא למולכם ובעתיד שלכם ,והסיבה היחידה
שאני מדבר על המדע עכשיו היא כיוון שהליניאריות שלכם והדעה המוטה שלכם יחברו אותם בעתיד.
"מה שנכון לגבי דבר אחד ,נכון גם לגבי האחר" ,אתם תאמרו" ,לכן אשים לב לכל הנאמר".
צפייה בגלקסיה
היא יפהפייה ,נכון ,בעת שאנו שטים מעל גלקסיית הבית שלכם? במה שאתם מכנים דממת הרגע
הזה ,הצפייה בגלקסיה נעה לאט כל-כך ,חגה יחד כאחד ,היא משהו בלתי יאומן ,שלא מן העולם הזה,
מדהימה מעבר למילים .כעת אקח אתכם פנימה ואספר לכם מעט על מה שקורה שהוא בגדר מסתורין
עבור המדע שלכם .יש כאן דברים מוזרים שאינם מתאימים לפרדיגמות או לכללים הארציים .הם לא
מתאימים לפיזיקה שלכם.
גם להנרי ומרי ,שתי הדמויות המצויירות שעל הדף ,היו מדענים .היו להם חוקי פיזיקה דו-ממדיים,
וזה כל מה שהיה דרוש להם .הכל עבד בסדר גמור כל עוד הם נשארו על הדף .יש לכם ארבע חוקים
פיזיקליים ,כיוון שטכנית אתם בארבעה ממדים ,והחוקים הללו עובדים בסדר גמור .החוקים הללו
הוכיחו את עצמם שוב ושוב ,וכל עוד אתם נשארים ב) 4D-שאתם מכנים  ,(3Dהם תמיד יעבדו.
הנה שאלה אזוטרית עבורכם .הביטו בדמויות המצויירות הנרי ומרי .כמה חוקי פיזיקה באמת קיימים
עבור הדמויות הדו-ממדיות? האם יש מערך שלם שמקיף את המציאות הרב-ממדית ,או רק די כדי
לספק את הדו-ממד? התשובה צריכה להיות ברורה .הפיזיקה היא שלמה ואין זה משנה כיצד אתם
תופסים אותה .לכן ,הנרי ומרי מודעים רק לדו-ממד ,מאמינים רק בו ומשתמשים רק בו ,אבל כל
החוקים עדיין קיימים ...מוכנים להתגלות .יכול להיות שהדמויות המצויירות לא מבינות את התלת-
ממד ,אבל הוא יושב שם מוכן ,בכל מקרה .לכן הרחיבו חשיבה זו והרשו לי לשאול אתכם את השאלה
הבאה ,יצוריי התלת-ממד :אם הייתי אומר לכם שישנם שישה חוקי פיזיקה ,המכסים ממדיות שאינכם
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יכולים לראות ,כמה נמצאים שם עבורכם? התשובה היא אותה תשובה כמו זו שניתנה עבור הנרי
ומרי .יש יותר מכפי שאתם יודעים ,אף-על-פי שאתם מודעים רק לארבעה שלכם ,ומשתמשים באופן
פעיל רק בהם.
אתם מבינים? ארבעת החוקים שיש לכם עובדים מצויין .אין בהם שום דבר רע ,אבל יש עוד ,ולכן אני
לוקח אתכם לכאן ,מעל לגלקסיה שלכם ,כדי להראות לכם כל זאת ולהציג משהו שהאסטרונומים
יכולים לראות גם כן .ראו :יש משהו מוזר בדרך שבה הגלקסיה נעה .האם שמתם לב?
נתנו לכם את שני חוקי הפיזיקה הנוספים בעבר ,ואין זה הזמן להסביר אותם שוב .אבל כאשר אתם
נכנסים לתחום בין-ממדי ,אתם מביטים באנרגיות רב-ממדיות שחייבות להכיל מידע רב יותר
מהפיזיקה הנוכחית שלכם .יש לכם עכשיו ארבעה חוקים .קראו להם חוקי ניוטון ,אויקלידס,
איינשטיין אם תרצו .הם אלה שהביאו אתכם למקום שבו אתם נמצאים היום .כעת צפו עמי בגלקסיה
הספירלית לרגע והביטו בה מלמעלה .היא לא נעה כמו מערכת השמש שלכם.
החוקים שיש לכם לגבי "גופים בתנועה" נושאים עמם דעה מוטה תלת-ממדית של עקביות .המדע
שלכם מחפש אחר חוקים אמפירים והוא מוצא את מה שהוא מאמין שהוא נכון עבור הכול .אבל מה
שהוא לא מבין הוא שיש דעה מוטה שמיושמת .זה עובד רק בכיוון אחד ...בתלת-ממד .אם אתם
מיישמים את החוקים רק על שדה משחקים אחד זה של זמן ,אתם יכולים ליישם מתמטיקה ליניארית
ולהבין מכך מה אתם צריכים .הכול בקו ישר ,הכול קדימה ,לא משתנה לעולם ,תמיד אותו הדבר.
אפשר לומר שהמדע שלכם "מוטה לעקביות פשוטה".
"קריון ,מה לא בסדר בזה? זה נשמע לי בסדר גמור!" הנה מגיע בעל החשיבה החופשית שאומר:
"דברים בין-ממדיים לא ישימים להגיון התלת-ממדי או לדעה המוטה התלת-ממדית .חוקי הבין-
ממדיות של כוחות חזקים וחלשים נמצאים מעבר להבנה התלת-ממדית ,ואפשר אפילו שיראו
קאוטיים ולא-עקביים".
הרשו לי לתת לכם הסבר נוסף .מערכת השמש שלכם עובדת כפי שאתם מצפים שתעבוד .במסגרת
סוגי הפיזיקה שאתם יישמתם לדרך שבה הדברים נעים בחלל ,יש לכם גופים שקרובים יותר לשמש
שלכם ושנעים מהר יותר ,כגון מרקורי ,לדוגמה .ויש גופים הרחוקים יותר מהשמש ,שנעים לאט יותר
)הפלנטות המרוחקות( .חוקי תנועת המסלול נמצאים בפעולה .המרחק מהשמש מתפתח לחוקים
תלת-ממדיים של תנועת מסלול המבוססת על הכללים שגיליתם עבור כוח כבידה ,מאסה ,מרחק
ומהירות .והכללים נכונים ...בתלת-ממד .שוב ,הם מאפשרים לכם לשגר חלליות לפלנטות ,להיות
מדויקים כל-כך ,לפגוש בהן במסלולן ,לצלם תצלומים ולנתח אותם.
אבל הביטו עמי לרגע עכשיו ...לא כך נעה הגלקסיה שלכם .היא נמצאת בתנועה אלגנטית שאינה
עולה בקנה אחד עם החוק הריבועי ההפוך )חוק שמגדיר כיצד אנרגיה מתפזרת על פי מרחק מהמקור(.
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היא חורגת מחוקי הכבידה והכוח הבסיסיים .היא חורגת מהתכונות הפשוטות ,המוטות ,היחידניות
של הדרך שבה הדברים נעים בחלל .הביטו בגלקסיה שלכם עמי .הביטו בה חגה .דומה שהיא מונחת
על מגש .הכל נע יחד .הכול! הכול חג באותה מהירות ,ביחס למרכז ...כמו גלגל ענקי שמחובר כולו.
מגש עגול ענק זה מתנהג כאילו כל הכוכבים הם חלוקי נחל ,והם דבוקים בדרך כלשהי למארג החלל,
כולם נעים יחד.
איך זה יכול להיות? מה אתם רואים? הרשו לי לתת לכם רמז :דיברנו על הכוחות הבין-ממדיים
החזקים והחלשים שהם חוקי הפיזיקה החמישי והשישי שלא התגלו .הדרך שבה נעה הגלקסיה שלכם
קשורה למה שנמצא במרכז הגלקסיה ,ומציגה את הכוחות הללו .אתם חושבים שזה חור שחור ,אבל
אין זה כך .יש כאן הרבה יותר מכפי שתוכלו לשער .האם שמתם לב שבפיזיקה תמיד יש קוטביות?
מהמבנה האטומי הקטן ביותר ועד הגדול ביותר ,תמיד קיימת קוטביות .אתם רואים זאת גם
במגנטיות .היא גם מתחבאת בכבידה .היא מרכיב המאפיין אנרגיה בכל מקום ,בכל מקום .תמיד ישנם
שני סוגים של אנרגיה ,והם פועלים זה כנגד האחר כדי לברוא מציאות ממדית .החומר עצמו הוא
קוטביות אחת של המציאות ,ואנטי-חומר הוא הקוטביות האחרת .תמיד חפשו אחר המשיכה
והדחיפה ,כיוון שהן תראנה את הדרך לתשובות לבעיות הפיזיקליות הסבוכות ביותר.
במרכז כל גלקסיה נמצאים "התאומים" .התאומים נמצאים גם במרכז שביל החלב .יש לכם שתי
אנרגיות ,אחת דוחפת והשניה מושכת .אולם אתם רואים זאת בתפיסה שלכם כחור שחור ענק אחד.
אתם משערים שכוח הכבידה של החור השחור אוחז בדרך כלשהי בספירלה הזאת וגורם לה לחוג יחד
באופן לא רגיל שמפר את חוקי ניוטון .אין זה כך .מה שמתרחש במרכז הגלקסיה שלכם הוא דבר
יפהפה .זה כוח בין-ממדי אלגנטי שאינו כבידה ,שמתפזר לאורך תחום הגלקסיה שלכם כולה ,כוח
שמדביק אותה יחד בדרך שאין לכם חוקים שיסבירו זאת ...עדיין .בנוסף לכך ,יש דבר-מה שנחבא
שהמדע מתחיל רק עכשיו להתמודד עמו.
כל ההסבר הזה הוא כדי להגיע למקום של הגיון עבורכם שיפתור בעיה גדולה מאוד .באמירה פשוטה
הנה הוא :כאשר אתם בוחנים פיזיקה בין-ממדית ,והדבר כולל את האנרגיות של מה שאתם מכנים
בשם רוחניות ,אתם תמצאו משהו שלא ציפיתם למצוא :תודעה ...פיזיקה עם דעה .הבין-ממדיות של
המרכז הגלקטי שלכם היא בעלת תודעה .הדבר מחויב המציאות .כל דבר בין-ממדי ערוך עם הבריאה.
אני מדבר על דברים שאינכם מבינים .אלה הם דברים נשגבים ,תכונות שלא יאומנו לעתים שלא
נידונו בדרך זו בעבר .כאשר אתם שוברים את חומת ההיגיון הליניארי ומסירים אותה ממה שאתם
מצפים שיתרחש בפיזיקה הליניארית ,אתם תתקלו בדברים שלא יהיו הגיוניים לדעה המוטה שלכם.
הם לא יהיו מובנים ...לא רק משום שהם במצב קוונטי ,אלא משום שהם מכילים משהו אחר ש"המדע
התלת-ממדי העקבי" לא רוצה לקבל ...אינטילגנציה בפיזיקה.
המדע שלכם גאה מאוד בתיאוריית המפץ הגדול .המדענים הבינו הכל ויש להם לוח זמנים עבורו .זה
משעשע אותנו! כיצד יכול להיות לכם לוח זמנים עבור אירוע קוונטי? אין זמן במצב הקוונטי ,אך
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המדענים הבינו הכל .הם אפילו הבינו שקיימת שארית שהם יכולים למדוד שמוכיחה שהם צודקים.
כמה חכם מצדם!
הרשו לי לשאול אתכם משהו ,אם אתם מריחים שארית של אותו ניחוח נפלא של לחם אפוי במטבח
שלכם ,מה זה אומר לכם? האם זה אומר" :לחם נאפה כאן לפני ארבעה מיליארד שנים" או האם זה
אומר" :הלחם נאפה עכשיו"?
זו הדעה המוטה של החשיבה בקו ישר ובממד זמן בודד שמריחה את הריח ומחשבת לפני כמה זמן
הוא נאפה! אין הבנה שהאירוע הקוונטי של "המפץ הגדול" עדיין מתרחש .הוא מסביר את האנרגיה
של התרחבות היקום .הוא אפילו מתחיל להסביר את "האנרגיה של מה שאינכם יכולים לראות".
"השארית" שהמדענים מודדים היא ההוכחה למציאות של אירוע שנמצא עדיין בהתהוות כפי שאתם
רואים אותו בתלת-ממד ,אבל אירוע שהוא המציאות של הבריאה ,במצב קוונטי.
הביטו איזה חוסר התאמה תלת-ממדי קיים בתיאוריה הנוכחית :כיצד הכל יכול היה לנבוע מכלום,
ואז במהירות גדולה יותר ממהירות האור ,להתרחב באופן מיידי ,להפר כל חוק של הפיזיקה הנוכחית,
לברוא את המאסה הנוכחית של היקום בננו-רגע? אך הדעה המוטה של החשיבה הליניארית היחידנית
מניחה לכל זה להתרחש בקו זמן של רגע ...והם הבינו הכל .הם כולם צריכים לחגוג עם הנרי ומרי!
]הומור של קריון[
הרשו לי לומר לכם משהו שלעולם ,לעולם לא תיארתי באוזניכם בעבר .מרכז הגלקסיה שלכם פולט
את החומר שהוא אתם .המדע הבין זאת במהופך .התאומים במרכז הגלקסיה שלכם מובילים
לתאומים שבמרכז כל שאר הגלקסיות .מיליונים מהן ,מיליארדים מהן .הן כולן קשורות בדרך שאינכם
יכולים להבין מחוץ לחלל ,מחוץ לזמן ,כמו חוטים בין ידידים שיש להם תודעה .לא סוג האינטליגנציה
והתודעה שאתם רואים במוחכם ,לא .במקום זה ,זוהי נדיבות אוהבת ,דבק אינטליגנטי שמציב את
היקום באהבה .אמרתי לכם שלא תבינו את כל זה .זו חשיבה נשגבת ,חשיבה נעלה ,ורבים פשוט לא
מוכנים לה.
אפקט גאיה
בואו נלך לעניין אחר .החיים על הפלנטה והדרך בה נבראו הפכו שנויים במחלוקת ,כיוון שישנם
מדענים שחייבים להפוך הכל לליניארי .דרווין נתן לכם את האפשרויות של מערכת חיים מתפתחת.
הוא הראה כיצד היא עשויה לעבוד ,אולי ,בבחירה אקראית של ביולוגיה על פני מיליארדים של שנים,
לברוא את מה שיש לכם עכשיו .אבל אז נכנס "אפקט גאיה".
המדענים בוחנים את ההיסטוריה של כדור הארץ והם מתחילים לראות משהו שמטריד מאוד מדענים
אחרים :יכול להיות שיש תודעה שבראה את החיים .כמובן ,מדענים אמיתיים לא רוצים לחשוב בדרך
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זו ,כיוון שהחשיבה התלת-ממדית בקו ישר של המדע שלכם לא מאפשרת כללים שנמצאים מחוץ
לקופסת העקביות המוחלטת .האירוניה האמיתית כאן היא שדעה מוטה עקבית ויחידה לא מאפשרת
דעה מוטה של הבורא .האם היקום יכול להחזיק בדעה מוטה כלפי החיים? באירוניה הזאת ,האדם
הוא בעל דעה מוטה בגלל חשיבה ממדית מוגבלת ,והיקום דעתו מוטה לאהבה.
המחלוקת הולכת כך :ההיסטוריה של כדור הארץ מראה שהחיים המשיכו להיווצר ולהיהרס על
הפלנטה במשך ארבעה מיליארדי שנים .הם החלו והם נעצרו והם בראו את עצמם והשמידו את
עצמם שוב ושוב .בעוד שפעם ראו את החיים כתכונה הפועלת של הפלנטה "כנגד כל הסיכויים",
ובשום מקום אחר ביקום ,כעת הם נראים כחיים שנבראו שוב ושוב!
יש שאומרים" :ובכן ,זה אירוע אקראי שמתרחש" .באמת? מה הסיכויים שלאחר שהחיים השמידו את
עצמם ,שהאקראיות המדהימה הזאת תתרחש שוב? איזו מן אבולוציה היא זו? משהו שלא עבד...
חוזר! מה אתם חושבים על כך? המדענים מתחילים לשקול את "אפקט גאיה" ,כתודעה המגיעה
ממקום כלשהו ,בדרך כלשהי ,שהיא מוטה ליצירת חיים .היא נמצאת מחוץ למה שאתם הייתם מכנים
"מקריות" .שוב ושוב זה התרחש ,עד שהפלנטה עשתה זאת כהלכה .פוטוסינטזה הייתה התשובה,
כיוון שהיא בראה איזון ...צמחים ועצים שיצרכו את תוצר הלוואי של החיים .לכן ,לבסוף ,האיזון
הושג.
זה לקח הרבה זמן ,אבל החיים תמיד נבראו עד ש"המערכת" ביצעה זאת כמו שצריך .אפילו כאשר
המערכת חיסלה את החיים ,הם חזרו! אפילו כאשר כדור הארץ היה נטול חיים כיוון שהם לא שרדו,
הוא ברא אותם שוב כחמש פעמים .המדע מתחיל לראות זאת והוא תוהה איך יכול להיות שדומה
שכדור הארץ מוטה לבריאת חיים .יש שאומרים שקיימת תודעה; יש שאומרים שזה לא נכון ...שלא
יכולה להיות ,שפשוט לא יכולה להיות תודעה.
אבל יש ,יקירים ,וזו תודעה בין-ממדית שמדביקה את הדברים יחד .כיוון שכאשר אתם נכנסים למצב
בין-ממדי ,אתם מתחילים לגעת בפני האלוהים ,באנרגיה היצירתית של היקום ,ואנרגיה שהיא אכן,
מוטה לאהבה.
הפתעות גאולוגיות – לחשוב מחדש על הזמן
יש מדענים שחוקרים את הדרך שבה כדור הארץ נוצר מבחינה גאולוגית ,ושוב ,הם חושבים בקו ישר,
ודעתם מוטה .דעתם מוטה כיוון שהם מביטים בדפוסי הסחף ,הם מתבוננים איך היו הדברים פעם,
ואז הם מיישמים חוקים אוניברסליים ספציפיים לכל דבר על כדור הארץ מאז והלאה .ובכן ,יש כמה
הפתעות :האם שמעתם על ההפתעה האחרונה? בכמה זמן נוצר הגראנד קניון? כמה מיליוני שנים
היה על המים לזרום לאיטם כדי ליצור את הקניון כפי שהוא קיים היום? מיליון שנה ,שני מיליון?
הזמן שהדבר ארך עדיין רשום על הגלויות באתרים ההיסטוריים .אבל עכשיו הגאולוגים מתחילים
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לשנות את דעתם כיוון שהם גילו ממצאים אחרים שלא נראים הגיוניים .עכשיו הם מדברים על
תקופת זמן משוערת של שלוש מאות שנים!
מה קרה ללוגיקה שלהם? מה שהם רואים עכשיו הוא את "קלף הג'וקר" .זאת אומרת שלא הייתה
זרימה איטית של מים .במקום זה ,היה ים שהתרוקן אל תוכו ...זרם שוצף של מים שחתך את האבן
בתקופת זמן קצרה הרבה יותר .הדבר נמצא מחוץ לפרדיגמה של החשיבה ,וזה מדויק .אתם רואים
לאן אני חותר עם זה? אלה הדעות המוטות העקביות שמקבעות אתכם לתלם ההולך בקו ישר כמו
את הדמויות הדו-ממדיות שעל פיסת הנייר .אתם חייבים להתחיל לחשוב מחוץ לקופסה ולחפש מה
עוד עשוי להיות שם .לכן סיפרתי לכם את הסיפור על הגראנד קניון ,כדי שתוכלו לקלוט את הסיפור
הבא.
הגאולוגיה הדוממת של הקיום הלמוריאני
סיפרתי לכם כמה דברים מוזרים על הפלנטה ,והגאולוגים תמיד מגלגלים את עיניהם .כיוון שקריון
נותן לכם מידע שלעתים קרובות הוא "בלתי אפשרי מבחינה גאולוגית" ,הם אומרים .סיפרתי לכם על
למוריה .אמרתי לכם שהתרבות הלמוריאנית המקורית נבראה על אדמה יבשה בבסיס ההר הגבוה
ביותר על כדור הארץ ,כפי שהוא נמדד מקרקעיתו לפסגתו ,במקום שהוא כיום הוואי .זה הר אחד
גדול עם כמה פסגות ,והפסגות הן שבולטות עכשיו מהמים .אתם מכנים זאת "איי הוואי" ,הנמצאים
באמצע האוקיינוס השקט.
בימיה של למוריה ,אמרנו לכם שהיבשה סביב בסיס ההר הייתה יבשה .הגאולוגים צחקו .זה נמצא
באמצע האוקיינוס השקט! איך זה יכול להיות? אני עומד לומר לכם איך זה יכול להיות .ראשית ,אתם
חייבים להבין שמבחינה גאולוגית 50,000 ,שנים אינם זמן משמעותי דיו למשהו כגון לוחות טקטוניים
היכול להשפיע על התכונה הזאת .במונחים גאולוגיים 50,000 ,שנים הם למעשה זמן מועט מאוד ...אך
מפלס המים באותו זמן היה נמוך ב 122-מטרים מכפי שהוא עתה .זאת משום שאתם הייתם בתהליך
של מחזור מים שעליו דיברנו בעבר .ולכן זו אחת התכונות שמלאו תפקיד .אולם התכונה האחרת היא
הסיבה הגדולה ביותר ,ועליה לא דיברנו מעולם קודם לכן.
הרי הוואי נעים לאיטם מעל מה שמכונה "נקודה חמה" ,זאת אומרת ,הם נעים לאיטם מעל למרכז
פעילות וולקנית עצום שקיים כבר מיליוני שנים .לפני  50,000שנים" ,נקודה חמה" זו הייתה בתהליך
היווצרות של "בליטה" ענקית ,שלמעשה הרימה בהדרגה את קרקע האוקיינוס סביב הרי הוואי ,לגובה
של יותר מ 1800-מטרים .זאת אומרת ,שקרום כדור הארץ בלט דיו בגלל הלחץ הוולקני כדי להרים את
ההרים הללו גבוה יותר מכפי שהם היום ,כדי לברוא אזור קטן יחסית של קרקע יבשה שהכילה את
הרי הוואי .כאשר שוחררה הלבה ,כפי שקרה ,הבליטה התרוקנה לאיטה .הדבר ארך כמה אלפי שנים,
ללא התפרצות הרסנית ,כיוון שהלבה השתחררה באיטיות באמצעות פסגות ההרים וזרמה אל הים,
בנתה עוד קרקע סביב הוואי .הדבר יצר מצב שבו בסיס ההר של הוואי היה מעל גובה פני הים לזמן
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מה .ההשתחררות האיטית גרמה לבליטה להתיישר ,ולמוריה הוצפה לאיטה .זהו הסיפור שסיפרנו לכם
במקור ,והסיבה שהלמוריאנים הפכו ליורדי ים ,ושטו למקומות רבים אחרים.
כמה נוח לספקנים שכל הראיות לקיומה של למוריה יעלמו כפי שקרה .זה גורם לכם לתהות .זה גורם
לכם לתהות אם הדברים הללו אכן נכונים .אבל החושב הליניארי יאמר לכם שזה לא יכול להיות ,כיוון
שהוא מעולם לא ראה עדות לכך בהיסטוריה .לא ראיתם סוג כזה של בליטה בעבר ,לכן יש לנו את
אותו אפקט של "הגראנד קניון" ,שבו האמת נותרת סמויה בגלל עקביות מוטה .דבר שמעולם לא
ראיתם בעבר אינו אפשרי אפוא.
דרך אגב ,הראייה לבליטה אכן קיימת שם ,כיוון שקווי קרקע הים עדיין מראים סימטריה מוזרה סביב
ההר ,המעניקים רמזים לכך שבעבר הוא נלחץ כלפי מעלה בשל השפעות וולקניות ,ואז שב למקומו.
יש גם עצמות של בעלי חיים בעומקים הללו ,קבורות עמוק ,שיספרו לביולוג שמה שנמצא על
קרקעית הים באמצע האוקיינוס השקט ,היה חשוף בעבר לאור השמש ...בערך לפני  50,000שנים.
בריאה אלוהית – ההוכחה נמצאת בסיכויים
הניחו לי לספר לכם על הבריאה .האסטרונומים מתחילים לדבר על "תכנון אינטליגנטי" .עכשיו אנחנו
מתקדמים לאנשהו ,כיוון שהם מתחילים להבין שלקוונטיות של היקום עשויה בהחלט להיות מודעות.
כנגד כל הסיכויים ,אתם חיים בפרמטר ,תכונה בחלל שמבחינה סטטיסטית ממשיכה לפעול "כנגד כל
הסיכויים" .אתם נמצאים ביקום שנברא לחיים! אילו יכולתם להשליך את קוביית המשחק של
הפיזיקה ולברוא יקום ,הוא מעולם לא היה יוצא כזה .לעולם .הסטטיסטיקאים אמרו שהוא נמצא
מחוץ לאפשרות של מקריות ...אך הנה אתם על כדור ארץ השופע חיים .אתם נמצאים ביקום השופע
חיים .יש חיים על הפלנטות שמסביבכם ,אבל אתם פשוט לא מצאתם אותם עדיין .הם
מיקרוביולוגיים ,והם מייצגים את תכונות ההתחלה של חיים חד-תאיים .הכול נמצא שם .אתם תראו.
עשו טיול לאירופה )הירח של צדק( ,והביטו מעט באוקיינוס .אתם תראו .החיים הם לחלוטין דרכו של
היקום ...בכל מקום .אתם תראו .והדבר התרחש כנגד כל הסיכויים ,והמדע רואה זאת עכשיו .זה כל-
כך מחוץ למודל הסטטיסטי של הבריאה של כל יקום ,שהם תייגו זאת "תכנון אינטליגנטי" .חייבת
הייתה להיות תוכנית.
באמצע הגלקסיה שלכם קיימים התאומים ,דוחפים ומושכים אנרגיות בין-ממדיות שיש להם
אינטליגנציה ,פשוטו כמשמעו .כל הכוכבים נעים באחדות עמן .כוחות שהם הרבה מעבר לכוח
הכבידה מעורבים בכך .זו בין-ממדיות שמדביקה את הגלקסיה יחד ,ועל כך ברצוני לדבר כיוון שזה
קשור לעתיד שלכם.
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העתיד שלכם
לעתידנים של המדע שלכם יש נטייה להביט על "מה שהיה" ,ואז להשליך זאת ל"מה שיהיה" .האם
אתם רואים את החשיבה בקו ישר? בדעה המוטה לטובת העקביות ,הם אומרים" :בגלל שכך קרה ,אזי
כך יקרה" .הם מביטים על מודל עקבי של אנרגיה ישנה ,ובהשלכות שלהם ,לעולם לא נותנים סיכוי
לשינוי .הם מכחישים את עצם היכולת של האנושות לנוע אל מעבר ל"מה שהיה".
מה היה עקבי על הפלנטה ביחס לתודעה? בואו נקרא לדברים בשמם :מלחמה ,עוני ,סבל ,דרמה,
היסטוריה-שחוזרת-על-עצמה ,ושוב היסטוריה-שחוזרת-על-עצמה ,ושוב .פרקטלים של זמן שבאים
והולכים ,באים והולכים ,שבוראים תודעה שחוזרת על עצמה שוב ושוב ושוב.
עכשיו אתם יכולים לראות את הדעה המוטה ,ומדוע היא קיימת .כיוון שמצפים מכל דבר שנותר
באותו מעגל להישאר בו לנצח .הדבר מהדהד גם בפיזיקה שלכם .ככל שתהפכו יותר קוונטים ,כך תהיו
פחות עקביים בחשיבה בדרך זו .זאת אומרת ,בסופו של דבר ,אתם תצפו לכך שדברים שמעולם לא
התרחשו בעבר ,יתרחשו .ואתם נמצאים בשינוי שמאפשר זאת ,ובכל מקום סביבכם ,הדברים
משתנים .הקשיבו :אינכם יכולים לשייך את "כללי השנה שעברה " לשלום על כדור הארץ .האם זה
אפשרי? כן ...יותר מאפשרי ,זו התוצאה הסבירה ביותר שאנו יכולים לתת לכם.
מה כללי השנה שעברה אומרים לכם על ריפוי הגוף שלכם? הם אומרים שהוא בלתי ניתן לריפוי? אין
זה כך .מה כללי השנה שעברה אומרים לכם על הפחד שנוצר בשל השינוי בו אתם מצויים? האם הם
אומרים לכם שאתם תוצפו במים .ובכן ,אם תיישמו את הקצב שבו הדברים נמסים ואז תשליכו כל
זאת אל העתיד ,אתם מקבעים דו-שיח של מדע עלוב ...אז כמובן שכך יהיה! אבל זה עקבי להחריד
מצדכם ,נכון? אתם מבינים את מה שאני אומר? אתם לא מאפשרים כלל את "קלף הג'וקר" .אתם לא
מאפשרים את העובדה שהפלנטה הזאת נעה אל תוך תכונה מגנטית שונה לגמרי .השמש משתפת
פעולה; היקום משתף פעולה; דומה כמעט שהתאומים יכולים לראות מי אתם!
התאומים הם פיזיקה ,משיכה ודחיפה נהדרות של תכונה בין-ממדית שאיננו יכולים להסביר לכם.
התאומים אינם אלוהים .התאומים הם תוצאה של יקום מוטה-אלוהים ,ופיזיקה בין-ממדית שאתם רק
עתה מתחילים לגלות ולחקור .המדע שלכם מתחיל לראותה רק עכשיו .אפקט גאיה ,תכנון
אינטליגנטי ,האופן שבו התהווה כדור הארץ יחדיו ,האופן שבו אין מקריות להימצאותכם כאן ,כנגד
כל הסיכויים ...כל אלה אמורים להסתכם לכדי משהו בהגיון שלכם.
אתם נמצאים באמצעו של שינוי כביר שאותו ביקשתם ,ושהגיע זמנו ,ושלמענו אני הגעתי! זה לא
שינוי שישמיד אתכם! אינכם צריכים לחשוש מכך .זה שינוי בו אתם שולטים ככל שאתם הופכים
יותר קוונטים .אתם מתחילים להבין שעקביות החיים כפי שראיתם אותה היא למעשה פרדיגמה
ישנה .עקביות הפחד ,השנאה ,האכזבה ...מתחילה להשתנות .אם אתם רוצים להיות עקביים ביחס
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לדברים ,דעו זאת ,שאהבת האלוהים היא הדבר העקבי והמתמיד ביותר על כדור הארץ הזה וביקום.
היא עקבית! כה מתמידה שהיא לא עצרה עד אשר החיים נבראו ,ועד שהאהבה התגלתה.
התודעה של קריון
רצינו לצייר היום תמונה .היא הייתה בעיקרה מדעית ,בחלקה חידת הגיון ,כדי להראות לכם שההגיון
התלת-ממדי הנוכחי שלכם אינו נרחב .זה לא סוג ההיגיון לו תדרשו כדי לנוע אל העתיד שלכם .אמרנו
לכם לצפות ל"קלף הג'וקר" .צפו לדברים שלא התרחשו בעבר .שנו את ההיסטוריה על-ידי כך
שתחשבו על דברים עתידיים שעשויים להיות התפתחותיים ולייצג קלפי ג'וקר בעצמם .האם אתם
יכולים לזהות כמה מהקלפים הללו בעבר המיידי שלכם? כמה פעמים עלינו להצביע על הדברים הללו
כדי שתראו אותם? אף אחת מהנבואות של נוסטרדמוס אינה מדויקת היום .ספרים נכתבו על
המלחמה הגדולה שתתרחש כנגד האיסלאם .ובכן ,יום אחד תוכלו לקרוא אותם ולצחוק ,כיוון שזה
לא מתרחש באופן זה .תרחיש זה כולו מבוסס על עקביות ,על תודעה בלתי משתנה על כדור הארץ,
שבה הכול חוזר על עצמו בדפוס ישן וצפוי ,ולא כך קורה!
האם אתם הדפוס הצפוי על כדור הארץ ,או האם אתם קלף הג'וקר? אתם מבינים ,מגיעים אירועים
להם אינכם מצפים .אני יודע את הדברים הללו כיוון שאני רואה את הפוטנציאלים שאינם גלויים
לעיניכם .זו התודעה אשר "נמצאת בתנור" שעובדת עכשיו בדרכים שאינכם יכולים לצפות .אין זה
ניבוי עתידות .במקום זאת ,זו הצהרה על הפוטנציאלים של המוחות שעל הפלנטה ...לאן הם הולכים
ומה הם חושבים.
אני רוצה שתעזבו מקום זה עם תקווה .שמרנו מסר זה לקבוצה מסוימת זו .זהו מסר מתקדם ,והוא
אינו נופל על אוזניים של אלה שזו להם הפעם הראשונה או באנרגיה של הפעם הראשונה .הוא נופל
על אוזניים של נשמות עתיקות .אתם לא זוכרים? זכרו זאת עמי ,כיוון שציפיתם לכך .לכן אתם כאן,
ולכן תחזרו.
ולבסוף ,הדברים הבאים :אני הייתי עמכם ברוח הלידה ,עם כל אחד ואחד מכם .לפני שהחלקתם אל
תוך הפלנטה הזאת ,לפני שמלאכים עמדו מסביב למיטה ושרו לאמכם בשמחת לידתכם .אני הייתי
שם .ממש לפני שבאתם שוב ,חקרתי כפי שאני תמיד עושה" :האם זה באמת משהו שאתם רוצים
לעשות? הביטו בפוטנציאלים ובקשיים ,במחלה ובצער של היותכם בני אנוש .האם אתם באמת
רוצים לחזור?" אתם הבטתם בי כפי שתמיד אתם עושים ואמרתם" :שלח אותי .אני כבר לא יכול
לחכות לחזור ולסיים את מה שהתחלתי".
כעת יש לכם כמה מהסימנים הראשונים שהיו לכם אי פעם מאז היותכם בני אנוש ,שהפלנטה הזאת
נעה לבגרות ,רוטטת ברטט גבוה יותר והופכת לחלק מזרימת האנרגיה שרק חלמתם עליה ...ואתם
יושבים על סף כל זה.
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אני הוא קריון ,מאהב האנושות .זו האמת שאני מעניק לכם היום .אני נותן לכם מסר זה כדי להחדיר
בלבכם ובראשכם את התקווה שהדברים הללו נכונים ואמיתיים .אולי בשל כך כמה מכם יעזבו היום
את המקום שונים מכפי שבאו .ולכן זהו מסר מסוים שאני אתן שנית בצורה שונה ובפני קהל שונה,
אך באופן אוהב וחד במידה שווה.
אני הנני קריון .וכך הוא.
קריון
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"מה זה עושה?"
לי קרול מתקשר את קריון
לגונה הילס ,קליפורניה
 20בנובמבר2009 ,
מאנגלית :סמדר ברגמן
כדי לסייע לקורא ,תקשור זה תוקשר מחדש ]על-ידי לי וקריון[ והוסף לו מידע לטובת הבנה ברורה אף
יותר .לעתים קרובות ,התקשור מול קהל מכיל אנרגיה שנושאת תקשורת מסוימת שהדף המודפס
פשוט אינו יכול לחשוף .הנה אפוא להנאתכם מסר מועצם זה שניתן בלגונה הילס ,קליפורניה.
ברכות ,יקירים ,אני קריון מהשירות המגנטי .אני יושב מול אחד הקהלים הבודדים על כדור הארץ שלו
איני צריך להסביר מי אני .כאן יש קונצנזוס של אמונה ,של הבנה ,זו האנרגיה שממלאת את החדר,
ואזוטרית ככל שתהיה ,היא אמיתית .יש כאן הבנה שאינכם יכולים שלא להאמין כאשר אתם
מרגישים נגיעה בלבכם .אינכם יכולים להורות לאינטלקט שלכם להתעלם מהדברים הללו ,כאשר
אתם חשים באהבת האלוהים נוגעת בכם.
עדיין ,יש אנשים שחשים שאין מקום לקשר בין האינטלקט ללב הרגשי ,שהאחד אינו תומך בשני .הם
אומרים שעליכם לבחור מביניהם ,כיוון שהם מתחרים זה בזה .זו התוצאה של הדעה המוטה שלכם
שגורסת שהכול חייב לציית לנתיב או לכיוון בודדים של מחשבה ,ושמיזוג הוא פשרה .אך פשרה זו
עצמה היא שמאזנת את האדם ,בייחוד את האדם שיצא אל מחוץ לחשיבה היחידנית ושמבין
שהאינטלקט והרגשות יחד בוראים את המאמין .משום שהאדם האינטלקטואלי אינו יכול להכחיש את
אהבת האלוהים .הוא אינו יכול להכחיש את הבית ]האינטואיציה שהבורא שוכן בפנים[ .אולם הדבר
אותו הוא רוצה להכחיש ,הוא שכל זה מתרחש בממד השלישי .לכן תוכלו לומר שקיים מאבק תפיסתי
בין השכל התלת-ממדי ,שרוצה למדר הכול אל תוך אורח-חיים בודד ,לבין השכל הקוונטי ,שמסוגל
לפרק את הדעה המוטה האנושית של החשיבה בקו-ישר ולמזג אותה עם כל השאר.
זהו אפוא נושא המסר להיום .השותף שלי חושש ,כיוון שבשנה שעברה אמרנו לו שיהיו כמה
תקשורים שבהם הוא "יסביר את הבלתי ניתן להסבר" .זה תקשור שכזה ,והוא חרד לבאות .זה קשה,
משום שהוא מחייב חשיבה מחוץ לקופסה של המציאות האישית שלו ,ומחייב אותו לתרגם את
התקשור דרך מסנן שמגיע מפרדיגמה שונה ,מפרדיגמה קוונטית.
לכן נתנו לו הזדמנות לחשוב באופן שונה ,כדי שיהיה מסוגל ללמד זאת .והסיבה שהוא חושש היא
משום שהמסר שובר ,פשוטו כמשמעו ,אפילו את הפרדיגמה של המטפיזיקה הנוכחית .את אותם
הדברים שאתם חשים שנמצאים "מעבר לפיזיקה" ]ה"מטה" שב"מטפיזיקה"[ נותרים עדיין מוטים
בממד השלישי.
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עובדי אור מאמינים שהם מבינים דברים מטפיזיים ...מגדירים דרך חשיבה זו .הם ִעגנו אותה והניחו
את התכונות בקופסאות ואמרו" :זו המשמעות של 'מעבר לפיזיקה'" ,והם לא מבינים שהאמת תחרוג
ותרחיק הרבה מעבר לפיזיקה שהם מבינים באמת .כך חייב להיות .בחיי היום-יום ,כך חייב להיות.
בשבוע שעבר ,פתחתי את דלת האפשרויות כדי לסייע לכם לראות את הדעה המוטה האנושית
המדהימה בנוגע ליחידות ] .[singularityהצהרתי הצהרה כגון זו" :אינכם יכולים לנוע אל החלק הבא
של השינוי ללא האנרגיה שאתם חווים עכשיו" .אינכם יכולים לעשות זאת .הסיבה היא שהאנרגיה
שרובכם קיימים בתוכה מוטה בממד השלישי וביחידות .זו דרך החשיבה שלכם ,משום שזו דרך
החשיבה של כל האנשים .אין בכך כל רע ,וזו הדרך בה חייתם מאז שנולדתם .אינסטינקט ההישרדות
שלכם גורם לכם לחשוב בדרך זו משום שהיא מתאימה לסביבה שלכם .אך עתה עליכם לחשוב במודע
מעבר לה .האדם הקוונטי הוא האדם שיהיה מסוגל להפעיל את החלקים הקוונטים של הדנ"א שלו ,כך
שיעבדו ביעילות רבה יותר.
לכן ,מה שאנו מבקשים מכם הוא להרים את הכפפה ולחשוב באופן שונה .הגיע הזמן להתחיל בתהליך
של חשיבה מחוץ לפרדיגמה בה נולדתם ,וזה קשה! עבור חלקכם ,זה בלתי אפשרי.
בשבוע שעבר ,הראנו לכם את הדעה המוטה במסר בנושא מדע .לא נחזור עליו ,אבל נאמר רק שבני
האדם חושבים בכיוון אחד ,בספרה אחת ,הם יצורים המוטים ליחידות .בממד השלישי ,הם הולכים
בכיוון אחד בזמן ורק בכיוון אחד – קדימה .אין תפיסה של חזרה לעבר .בני האדם מסוגלים לחשוב
על הליכה קדימה לנצח ,אבל הם מתקשים לחשוב על הרחבת חשיבה זו לעבר ,משום ש"חייבת"
להיות לו התחלה .זוהי הדעה המוטה – שלכל דבר יש מסלול בודד שנע בכיוון אחד .הם לא מבינים
את הפרדיגמה של משמעות המילים "נשמה עתיקה" ,כיוון שזה משהו שלא ניתן לגעת בו ושנמצא
בעבר .אם אתם מביטים רק קדימה ,אינכם יכולים לנוע אל תוך ממדיות שלוקחת בחשבון זמן
בכיוונים רבים .אתם רואים רק כיוון אחד.
אמרנו פעמים רבות בעבר שחוסר ההגיון של מערכות האמונה הרוחניות שיש לכם על הפלנטה הוא
ברור אם אתם מביטים בהן ממרחק בעיניים של הוגה קוונטי .משום שכמעט אצל כולן יש לכם
אנשים שהולכים לעולם הבא מבלי שיהיה לכם כלל עולם קודם! בדרך כלשהי נשמה נצחית "מגיעה"
לפלנטה ללא היסטוריה או אנרגיה מן העבר .אך אתם לא מקדישים לכך מחשבה ,כיוון שרכבת הזמן
נעה רק בכיוון אחד עבורכם ואינכם יכולים לשנות את מהירותה.
האמת היא ש"רכבת זמן" זו אכן האיצה בשנים האחרונות .האם אינכם יכולים לחוש בכך? השעונים
לא נעים באופן שונה מבעבר ,אבל זה מה שמכונה בפיכם יחסיות .אחד מהמדענים המפורסמים שלכם
סיפר לכם על כך ,אך אתם לא מכירים בכך בעצמכם ,נכון? אתם מביטים במראה ורואים רק אדם
אחד .אתם רואים רק נשמה אחת בודדה .אתם מדברים אל העצמי הגבוה כאל משהו שמרוחק לגמרי,
שם למעלה בעננים .אבל הוא אינו איתכם ,משום שאתם יחידה אחת.
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בני האדם ממדרים אפילו את אלוהים .יש רק אלוהים אחד; לכן יש רק דרך אחת לאלוהים .יש רק
נתיב אחד ,ורבים אומרים לכם שכדאי שתצעדו בו כאשר תמותו ,אחרת לא תהיו מסוגלים לשוב
ולהתאחד עם הבורא .האם אתם רואים את הדעה המוטה לטובת הכיוון הבודד? אתם נמצאים על
סולם אחד ,מטפסים אל אלוהים ,והם אומרים שכדאי שתהיו על הסולם הנכון ...ויש רק אחד.
אומרים לכם שאלוהים עומד לשפוט אתכם אם לא תמצאו על אותו סולם נכון אחד .שכאשר תמותו,
אלוהים אוהב במידה עצומה ,שהוא חלק מכם ,יביט בכם ויאמר" :אתה על הסולם הלא נכון,
מצטער!" האם זה נשמע כאהבת האלוהים אליכם? אתם מבינים ,זוהי מחשבה מוטה ומגבילה של
האדם שמיישמת כל דבר יחיד לאלוהים קוונטי .כך אתם חושבים .אך לא כולכם כאלה ,ואני יודע
זאת .אך אם כאלה אתם ,אין כל שיפוט כלפיכם ,משום שזוהי המציאות שלכם.
מסר זה מיועד לאלה שמטרתם היא להסיר דעה מוטה זו ,ולהתחיל לחשוב מעבר לפשטות שמונעת
מהם לראות את התמונה הקוונטית .מסר זה מיועד לעובדי אור שמרגישים שהבינו הכל ,כאשר
המציאות היא שהם הבינו רק את החלק התלת-ממדי ...ועכשיו הם רוצים את השאר.
אני רוצה שתציבו את עצמכם לרגע בתרחיש מטפיזי שבו אתם נמצאים באחד מאותם ירידים
רוחניים ויש דוכנים רבים מסביב .יש דוכן נומרולוגיה .יש דוכן קערות .יש מוזיקאים .יש דוכן עם
אבנים רבות ,כולל קריסטלים .יש דוכן אסטרולוגיה .עכשיו אני עומד לבקר בכולם יחד אתכם ואני
עומד להראות את הדעה המוטה האנושית כלפי כל אחד מהם ,ותוך כדי כך אני עומד להעליב כמעט
את כולכם! אין זה מסר ביקורתי ,אלא מסר שחושף את הדעה המוטה.
ראשית ,מדוע בני האדם ,אפילו כשהם נמצאים במקום מטפיזי ,הולכים מדוכן לדוכן ,בוחנים את
הפריטים החדשים ושואלים את אותה שאלה? זו שאלה שחושפת את הדעה המוטה .אולי זו קערת
קריסטל או אבן חצי-יקרה; אולי זה משהו שיוצר .אולי זו מערכת או תהליך .בני האדם מביטים בו
ותמיד שואלים" :מה זה עושה?"
דוכן הנומרולוגיה
הרשו לי לקחת אתכם לדוכן הנומרולוגיה .יש בחדר נומרולוגית ברמה עולמית והיא כבר יודעת לאן
אני חותר עוד לפני שאני מתחיל] .זוהי ברברה דלינגר [.דומה שהנומרולוגיה נראית כמדע האזוטרי
הליניארי ביותר שקיים .היא מזקקת מספרים גדולים לכדי ספרה אחת ואז מזהה את האנרגיה של
המספר הבודד .המספרים מאוד ליניארים ,הם קיימים בשורה ולכן אתם יכולים לחשוב שהם מייצגים
מציאות יחידה וליניארית יותר .כך זה נראה .אבל אין זה כך.

112

בואו נשתעשע מעט .אתם הגעתם לדוכן הנומרולוגיה ושם מקדם את פניכם בברכה הנומרולוג
שמבצע תהליך או "קריאה" שמעניק לכם את המספר "אחד" .אתם מביטים בו ושואלים" :מה זה
עושה?"
למעשה אתם שואלים מה האנרגיה הזאת עושה עבורי? מה "אחד" זה עושה כאן בקופסת הבריאה
שלי? איך אוכל להשתמש בו?
עכשיו ,מנקודת מבט ליניארית ומוטה לגמרי" ,אחד" יושב שם לבדו ,מביט בכם ,והאדם בדוכן עשוי
להסביר" :ובכן ,משמעות המספר 'אחד' היא 'התחלות חדשות'" .אתם חושבים" :תודה רבה ,זו
המשמעות שלו .נפלא .זה נחמד .אני יכול לצפות להתחלות חדשות בהתבסס על הקריאה הזאת" .כעת
קיבלתם את התשובה הליניארית שלכם ,נכון? אבל בואו נלך לממד אחר לרגע .מה "אחד" חושב על
כך? אוי ואבוי ,אני חושב שהרגע איבדתי כמה מכם .מספרים לא "חושבים!" אולי לא בממד שלכם,
אבל יש להם אנרגיה .לכן בואו נבחן אותה.
מספר זה לא נברא במקור לבדו ,אבל אתם רואים אותו כאילו הוא לבדו .האם אתם חושבים
שהאנושות פיתחה את ה"אחד" ואז המתינה כמה שנים לפני שגילתה את "שתיים"? ]צחוק[ לא .הוא
אף פעם לא היה לבד .אף פעם .הוא תמיד היה חלק ממערכת מספרית .אתם לא יכולים לשים את
"אחד" בקופסה ,אבל כך עשיתם ,הגדרתם אותו ו"השתמשתם" במידע זה לצורך קריאה.
מה "אחד" חושב על כך בקופסה התלת-ממדית שלכם?
"איפה החברים שלי? היכן שאר המספרים? אתם לא יכולים להכניס אותי לקופסה!"
עכשיו לפתע לפנינו חשיבה קוונטית ,לא חשיבה ליניארית" .אחד" רגיל לכך שכל המספרים נמצאים
סביבו .אז מה התכונות שסובבות את האחד בהקשר הקריאה? האם אתם מכירים את ההיסטוריה
שלו? האם הוא חלק מספירה? אם כך ,עליכם לשאול מה יכולה הייתה להיות ההשפעה של "אפס"
ושל "שתיים" הסמוכים אליו .אולי הוא חלק מתוצאה של חישוב? ומה אם הוא יושב שם כאחד
מהמספרים של מה שאתם מכנים "פי" ] ?[piהאם יש לו אז אנרגיה שונה? אתם מבינים ,כעת הוא
מחוץ לליניאריות ...מחוץ לכל דבר יחיד או ליניארי.
האדם לא יכול באמת לשאול" :מה זה עושה?" או אפילו לא" :מה המשמעות?" המספר לא עושה
כלום בעצמו ,משום שהוא זקוק להקשר של האנרגיה הקוונטית של האדם .אם הנומרולוג הוא
נומרולוג ברמה עולמית ,הוא יודע גם את ההיסטוריה של ה"אחד" ,כיצד הוא נוצר ואת ההשלכות של
המספרים שעשויים להיות סביבו ,הן בעבר והן בהווה.
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מה שאני אומר לכם הוא שהנומרולגיה היא קוונטית ,ואינכם יכולים אף פעם להביט במספר ולשאול:
"מה הוא עושה?" הנומרולוג יודע זאת ,והנומרולוג יעשה כמיטב יכולתו להציב את המספרים יחד עם
מספרים אחרים כך שתתפתח תשובה קוונטית ,שתנתן בליניאריות ואשר תתאר משהו שעליכם
לדעת .דבר זה הופך את הנומרולוג למתרגם קוונטי.
"מה זה עושה?" הופכת אז לשאלה שילד עשוי לשאול על המילה "אהבה" בעודה יושבת על דף הניר.
אניח לכם לענות לילד] .חיוך[
דמיינו שאתם בוחרים אות מתוך האל"ף-בי"ת ,מפרידים אותה ממערכת שתוכננה למילים ולתקשורת
ואומרים" :מה היא עושה?" משום שהתשובה תהיה" :שום דבר ,ללא האותיות האחרות!" אה ,עכשיו
אולי אתם רואים שגם המספרים הם שפה? כן ,זה נכון.
דוכן הטארוט
תהליכים והליכים מדעיים קוונטים קיימים על הפלנטה מזה זמן רב ,אך בני האדם נוטים עדיין להפוך
את כולם לליניארים .הנומרולוגיה היא רק תהליך אחד .השני הוא :הטארוט .כאן יש לנו אדם שרוצה
לבחור קלף ,כל קלף שהוא ,ולכן הוא בוחר בדוכן הטארוט .הוא מניח את הקלף על השולחן ושואל:
"ובכן ,מה המשמעות שלו?" הקורא בטארוט יביט באדם ויאמר" :המשמעות שלו היא שאין לך מושג
בטארוט .לקלף אין משמעות כשהוא לבדו .עליך להקיף אותו בקלפים אחרים .זה תלוי בפריסה; זה
תלוי בכיוון של הקלף .הוא מעניק מסר משום שהוא חייב להיות משולב עם שאר הקלפים ,שנבחרו
באקראי באופן סינכרוני על-ידי האדם שמעורב בתהליך ,וששואל על תכונה מסוימת .יש צורך
במודעות שתרחף מעליו ותביע כוונה .הוא גם מגיב למצב הרוח של האדם שבוחר בקלף!"
האדם ,שלא ממש הקשיב ,ממשיך לבחור קלפים ,ולפתע צץ קלף השטן והאדם מצביע ואומר" :זה
גרוע ,נכון? מה המשמעות שלו? מה הוא עושה?"
תגובה זו נובעת מהיותכם כה ליניארים ,אתם מבינים? היא מובנית בתודעה התלת-ממדית שלכם.
הקורא בטארוט ינסה להסביר שזה האוסף של תכונות הקלפים שנבחרו באקראי בסינכרוניות,
שמעניק רמזים לאנרגיות הנסתרות שסביב מצב – לא קלף השטן – והוא יפענח את פוטנציאל הכיוון
עבורכם .וזהו אירוע קוונטי! האם אתם מבינים את ההבדל? האדם רוצה לקחת את היחידות של קלף
אחד ולהשליך אותה על תרחיש שלם.
המדיום
אדם ילך למדיום )אדם בעל יכולות על-חושיות( .המדיום יעניק לו קריאה על-חושית והאדם ילך
מהדוכן ויאמר" :זה מה שיקרה לי" ,ולעולם לא יבין שרגע אחד אחר-כך הכל יכול להשתנות! רגע אחד
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אחר-כך עשוי להתרחש בחייו אירוע שיוריד אותו על ברכיו ויפתח את לבו ,והוא יקבל החלטה
שתבטל לחלוטין את מה שנאמר בקריאה! אתם מבינים? אך רוב בני האדם לא חושבים כך .הם רואים
רק את המסלול הליניארי שמולם .אם מישהו אומר להם שמשהו יתרחש בעתיד ,זה כל שהם רואים.
הם כלל לא מאפשרים לעצמם חשיבה קוונטית ,או נותנים לעצמם קרדיט שהם יכולים לשנות משהו.
אז מה בנוגע ל"חיזוי עתידות" זה?
מדיום טוב יסביר שהוא יכול לראות רק את הפוטנציאלים החזקים ביותר של אותו רגע .כיוון שהאדם
מושל לגמרי בחייו ,הוא יכול לשנות הכול בכל עת .לכן תוכלו לומר שהקריאה טובה רק "לעכשיו".
למעשה אין לשייך זמן לפוטנציאלים שניתנים בקריאה כגון זו ,רק הבזקים של פוטנציאלים שעשויים
או שלא עשויים להתפתח.
אנשים מסוימים יתחילו את חייהם על נתיב יחיד וימשיכו כל הדרך אל סופו ,ינשמו את נשימתם
האחרונה ,יחשבו שזו ההזדמנות היחידה שהייתה להם .הם יצעדו בקו ישר כל חייהם ,ולא יבינו שעם
תודעה קוונטית הם יכולים אפילו לעצור את הרכבת אם הם רוצים! הם יכולים להסיע אותה לאחור
אם הם רוצים .הם יכולים לחיות חיים ארוכים יותר אם הם רוצים .כל הדברים הללו הם תוצאה של
חשיבה קוונטית.
קרמה היא מערכת ליניארית ישנה שמונחת על האנושות ושגורמת לפרטים להרגיש שהם חייבים
להגשים דבר זה או אחר ,או להיות דבר זה או אחר ...הכל כדי לספק אנרגיה שמדברת אליהם בדרך
תאית ,שדוחפת אותם אל תוך תלם מציאות.
שוב ,אנו אומרים לכם שאנרגיה קרמתית ישנה זו ממתינה להשתנות בעידן שינוי חדש זה .אתם
יכולים לצאת ממנה בכל עת שתרצו .הבאנו לכם מידע זה לראשונה בשנת  ,1989ואתם יכולים לקרוא
על כך בספר הראשון של המסרים של קריון.

דוכן הקערות
אתם עוברים לדוכן הבא והנה הן ,נוצצות למולכם ,כל הקערות המזמרות! הן יפהפיות .הן בצבעים
שונים .השכל האנושי מלא בחשיבה ליניארית למראן ...שואל את השאלות הסובבות בריאות נפלאות
אלה.
ראו! מישהו אוהב את הקערה הירוקה ופשוט מת על הצליל שהיא משמיעה כשמנגנים עליה באופן
הנכון.
"מה היא עושה?" הוא שואל את מאסטר הקערות.
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מאסטר הקערות בולע את רוקו ומנסה לחשוב על תשובה ליניארית .הוא עונה בדרך הטובה ביותר
שהוא יכול באופן הליניארי" :ובכן ,במוזיקה זה צליל "פה" והצבע הוא הצבע של צ'אקרת הלב".
"זה יעזור ללב שלי?" שואל האיש.
"לא בדיוק" ,משיב מאסטר הקערות הסבלן .שניהם משתהים רגע ארוך מאוד.
"יש לך קערה בשביל המרפק שלי?" שואל האיש" .המרפק שלי כואב .אני צריך קערה עבור המרפק
שלי" .מאסטר הקערות מנסה למצוא מוצא החוצה.
איש אחר הקשיב לשיחה" :אני גנן ,יש לך קערה בשביל אדמה?"
]צחוק[
הנה אפוא כלי קוונטי ,והאדם רוצה למדר כל צורה וצבע ולגרום להם "לעשות" משהו!
בני האדם חושבים באופן חד-כיווני .הם ניגשים הישר לחפץ ואומרים" :איזה מעשה אחד הוא עושה?
כמה עליי לנגן כדי שאגיע לכדי איזון מוחלט? כמה צ'אקרות ,כמה תווים ,כמה צבעים? וואוו ,אני
לוקח את כולן!"
אתם מבינים למה אני מתכוון? עכשיו ,בואו נעצור לרגע ואני רוצה לתת לכם תובנה כלשהי לגבי מה
שיודע מאסטר הקערות .הוא בורא קוונטי .לקערות צבעים שונים ,הן עשויות מחומרים שונים ,יש
להן גדלים וצורות שונים .כאשר מנגנים עליהן )הן רוטטות ומשמיעות צליל( ,הרטטים שבאוויר ]קול[
גורמים לשינוי כיוון שהרטטים נשמעים כתווי מוזיקה .הצליל הראשי מכונה "הצליל העיקרי" שהאוזן
שומעת משום שהוא החזק ביותר .הצלילים העליונים והצלילים התחתונים מוקפים על-ידי צליל
עיקרי זה ,כמה מהם נמצאים מעבר לטווח השמיעה של האדם ,בשני הכיוונים .במוזיקה קוונטית
יפהפייה זו קיימים רטטים שבוראים אנרגיות שמדברות ,פשוטו כמשמעו ,אל האקאשה ואשר
מתמזגות יחד כדי לברוא "שפת נשמה" ....והאדם ישאל" :מה זה עושה?"
הנה קערה שיכולה לדבר אל נשמתכם! הרטטים הקוונטים יכנסו אל אוזניכם ויבראו אירוע קוונטי
באוויר שסביבכם ,משום שהאוויר יודע מי אתם .הוא מכיר את הקערה ,והאלמנטים שבקערה מכירים
אתכם! זהו אירוע קוונטי .אם אתם בוחרים לרכוש את הקערה ,היא יודעת זאת! אם אתם בוחרים
לנגן בה בשעה שאתם לבד בחושך ,היא תנחם אתכם .לא מדובר בלב שלכם ,או בצבע הירוק ,ולא
בצליל "פה" .כל אלה הם ליניארים .לאמיתו של דבר ,מדובר באינטליגנציה קוונטית שהיא ברמת
הנשמה .וכיצד מאסטר הקערות יסביר זאת לאדם ששואל" :מה זה עושה?"
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מאסטר הקערות המסוים שנמצא כאן היום ]ויליאם ג'ונס[ ממציא מחדש את האופן שבו אפשר להניח
את הקוונטיות בתוך צלילי הקריסטל שהיו שם מאז ומעולם ,להשתמש בחומרים בדרכים ייחודיות
כדי לברוא אירוע קוונטי .המהות של מה שנוצר באמצעות קערה אחת היא כשל מיני-שער ,וזו האמת.
ואם שמעתם אותן מנגנות סביבכם ,אתם יודעים למה אני מתכוון .כן ,הן יכולות להרגיע את הנפש,
נכון? אז איך יענה מאסטר הקערות לשאלה של האדם שעומד למולו ואומר" :נו ,אז מה הקערה הזאת
עושה?"
נניח שאתם חוצן ,הגעתם מפלנטה אחרת ואף פעם לא שמעתם מוזיקה בעבר .אתם מגיעים לכדור
הארץ ,שומעים משהו מדהים ושואלים אדם" :מה זה?" והוא עונה" :זו מוזיקה?" ואתם שואלים אז:
"מה היא עושה?"
המוזיקה והאמנות הן קוונטיות
כיצד ניתן לענות על שאלה שכזו? המוזיקה והאמנות הן כבר קוונטיות .אתם יושבים מול מאסטרו
והוא מנגן את מכלול הצלילים העשיר של מה שאתם מכנים בשם רטטים והרמוניה ,וכמה יחייכו ויש
שיבכו .אתם שומעים שיר שנכתב על-ידי מלחין דגול ואתם יושבים מול סימפוניה שמנגנת יחד ,וכמה
יחייכו ויש שיבכו .כמה ,שיודעים מיהו המלחין ,יבקרו את המהות שלו אפילו בעודו כותב את
הסימפוניה! עכשיו ,זה קוונטיות.
אתם מבינים ,זה מה שהמוזיקה עושה ואף-על-פי-כן יש אדם שישאל" :מה זה עושה? באופן ספציפי,
אני רוצה משהו לזמן השינה .אני רוצה משהו למען הבריאות שלי .אני רוצה משהו שאני יכול לנגן
בשביל הצמחים שלי" .זה כל-כך יחידני! משום שבמכלול הצלילים העשיר של האקורדים ,קיים קסם.
הוא קוונטי .מה אם אומר לכם שקומפוזיציה אחת יכולה לעזור לכם ולצמחים שלכם? משום שבמצב
הקוונטי ,כוח החיים מגיב בדרך דומה.
רבים יושבים על הספסלים למול הציורים היפהפיים שבלובר בפריז .כמה ישבו ויבכו במשך שעה
בעודם צופים בציור ,משתתפים יחד עם האמן בכל משיכת מכחול ,מביטים בגאונות של הצבעים
שמתמזגים ושוחים בדרך ששרה צליל .נדרש לאמן זמן ליניארי ארוך כדי לצייר אותו ,אך אתם יכולים
לראותו בבת אחת .זה קוונטי! האם אתם יכולים ליישם זאת לחיי היום-יום ,אנשים? האם אתם
יכולים ליישם זאת ליחידות שלכם? אגיע לזה בעוד רגע.
דוכן הקריסטלים
בדוכן הבא אתם מבקרים את האבנים ואת הקריסטלים .גם כאן יש מאסטר קריסטלים .הוא יודע מי
הוא .הוא נמשך אליהם .זה מה שהכניס אותו לעסק הזה .הוא זה שמציג כאן היום! ]מתייחס לברנדון,
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הבעלים של "חנות הספרים ומרכז ההתעוררות והצמיחה" שבלגונה היל ,קליפורניה[ .הוא אוהב
אבנים מכל הסוגים.
המשתתפים מרותקים .הם עוברים מסל אבנים לסל אבנים וקוראים את התגיות" :זו בשביל איזון .זו
גורמת לך לרחף מעט .זו בשביל הבריאות .זו לקרקוע" .הם אפילו לא צריכים לשאול ,משום שהסלים
נושאים תגיות! כמה "יחידי" בשבילם! האנשים אוהבים את זה ,לכן הם מתעניינים בתגיות.
אני עומד לשאול אתכם משהו :נניח שאתם לוקחים אבן ואומרים שהיא מאזנת ואתם מחזיקים בה
לרגע .האם באתם על סיפוקכם? בואו נחשוב קוונטית לרגע .עכשיו זה משתפר .הקשיבו :איך האבן
יודעת מי אתם? האם היא תאזן כל אחד? ומה אם אתם מקרה קשה במיוחד? אתם מבינים ,האבן,
כשמחזיקים אותה ,יודעת מי אתם! אם היא אכן אבן הידועה באופן מטפיזי בסגולות האיזון שלה ,הרי
שמתרחש כאן אירוע קוונטי .אתם מבינים?
בני האדם לא מבינים זאת .הם לא חשבו על כך לעומק ,הם חושבים באופן חד-כיווני .הם אומרים:
"אני אקח אותה" .הם שמים אותה בכיס שלהם" .עכשיו אני מאוזן" .יום אחד הם יגלו אותה בכיס
שלהם בארון .אז הם ידעו מדוע חייהם כה גרועים .הם שכחו את האבן! אבל הז'קט שלהם מאוזן
לגמרי!
]צחוק[
זו הייתה בדיחה נוספת של קריון .האם אתם מבינים את הסכלות שבכך? מהנה ומצחיק לבחון את
הדעה המוטה .אבל אתם יודעים שאני צודק .בואו נדבר על האם של כל האבנים האנרגטיות,
הקריסטלים .עכשיו אולי אתם מביטים בה ואומרים" :אה ,יש לה כל-כך הרבה שיפועים ותראו את
ההשתייכויות!" הקריסטל הוא אבן קוונטית .כך חייב להיות ,משום שזו האבן הידועה היחידה ,אם
תרצו לכנות זאת כך ,שיכולה להחזיק זיכרון .דיברנו על רשת הקריסטל ,ודיברנו פעמים רבות על
הקריסטלים שבמערת הבריאה .יש סיבה מדוע אנו מכנים אותם קריסטלים ,והיא משום שיש להם
תפקיד על הפלנטה הזאת .זמן רב לאחר שתמותו ,יקירים ,הם יחזיקו בזיכרון של מי שהייתם ושל מי
שאתם .מהות הנשמה שלכם תמיד נותרת על כדור הארץ.
עם הקריסטלים ,קיימת אינטראקציה בין הגיאולוגיה והאדם .היא עמוקה והיא קוונטית .כזו היא
הגיאולוגיה ואני אתן לכם את המידע שנתנו בעבר שוב :רק משום שהיא נראית כאבן ,אין משמעות
הדבר שהיא אינה חיה .יש חיים בדברים שאתם מכנים בשם חפצים דוממים ,אשר מחזיקים בזיכרון
עבורכם ועבור הבית שלכם .יש שם אינטליגנציה קוונטית של העידנים ,וכמה מהקריסטלים הללו
מכירים אתכם משום שהם ראו את הנשמה העתיקה שבכם והם מגיבים לעפר כדור הארץ .יש כאן
מחזור והאדם פשוט לוקח אותו ומניח אותו בכיסו ,יוצא החוצה ,ומשאיר אותו בארון – לא מבין
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ששניהם משתתפים בריקוד של מחזור קוונטי יפהפה על הפלנטה הזאת .מעפר כדור הארץ קמתם .יש
חיים באדמה ,יש חיים באבנים.
דוכן האסטרולוגיה
בואו נתקדם לדוכן האחרון .עכשיו זה מסתבך .הנה אחד מהמדעים העתיקים ביותר על הפלנטה –
האסטרולוגיה .ניתן לכנות את האסטרולוגיה "עבודה אנרגטית" ,משום שהיא הייתה סוג המערכת
הראשון שתיאר אנרגיה שמשפיעה על האדם על הפלנטה .הייתה זו מערכת שתיארה אנרגיה נסיבתית
ספציפית סביב האדם ,ושהייתה מעורבת באופן דינמי במערכת השמש של מקורכם .היא התפתחה
תוך שימוש במערך מורכב של נסיבות בהקשר למסלולי הפלנטות ,ותיארה באמת אירוע קוונטי
יפהפה .עם השמש כנקודת המשען של מקור מגנטי כבידתי ]המנוע[ ,והפלנטות דוחפות ומושכות את
הכוח ,האסטרולוגיה היא התוצאה של תכונות השמש של הפצצת "מידע קוונטי" זה של משיכה-
דחיפה אל כדור הארץ באמצעות הרוח הסולרית ,המקיימת ממשק עם הרשת המגנטית של כדור
הארץ ,ואז אל תוך הדנ"א שלכם .אתם מבינים ,יש בה יותר מכפי שחשבתם.
אנשים רבים רוכשים את המפה האסטרולוגית שלהם .מפה אחת ,אדם אחד .האדם יביט בה ויאמר:
"ובכן ,מה המשמעות שלה ,מה היא עושה ,מה זה אומר עליי? האם זה משהו שיכול לנבא את העתיד
שלי? האם זה יעזור לי בעסקים? האם זה יעזור למרפק הכואב שלי?"
]צחוק[
או ,כמה יחידני! ]חיוך[ רבים מביטים בדברים הללו בדרך יחידנית מאוד ,לא מבינים את העומק שלה.
לא באמת .לא לאחר שאומר לכם את שאני עומד לומר לכם .אני עומד לשאול אתכם שאלה רטורית.
זו שאלה שאינכם יכולים להשיב עליה .ואף-על-פי-כן ,תדעו את התשובה ,באופן אינטואיטיבי ,במצב
קוונטי ,היא לא תהיה ליניארית וזה יטריד אתכם.
יש אסטרולוגית מרמה עולמית בחדר והיא תהיה מהראשונים שיפתחו אסטרולוגיה קוונטית ]מתייחס
למישל קארן[ .בשנה שעברה נתנו לכולכם מידע על המשמעות שיש לאקאשה עבורכם במצב קוונטי,
מה המשמעות עבורכם באופן אישי ,בדנ"א שלכם .אין דבר כזה גלגול קודם ,נכון? אינכם יכולים לומר
שיש לכם גלגול קודם ,כיוון שאתם נושאים סביבכם את שיא כל החיים הקודמים שחייתם על
הפלנטה ,עד עכשיו ,נשמות עתיקות .אולי יש לכם רקע שאמאני שהביא אתכם למקום זה ,והוא עדיין
שם וניתן להתחבר אליו .החכמה שאתם נושאים היא השתקפות של כל החיים שחייתם .כדור הארץ
יודע זאת; אתם יודעים זאת; מערת הבריאה יודעת זאת; המלאכים שמגיעים יחד אתכם ,יודעים זאת.
זה מה שמאפשר למדיום לראות מי אתם בקלות כה רבה ,משום שאתם נושאים סביבכם אנרגיה
קוונטית שניתן "לראותה"! הם יכולים לראות את תקופות החיים ,את האנרגיות שהיו לכם – לא
בשורה ,אלא במרק קוונטי שהוא מי שאתם ,אוסף של תקופות חיים שנראה כאחד.
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יש לי שאלה עבורכם" :מה המזל שלכם?" ובכן ,אתם אומרים" :בוא נראה ,נולדתי בחודש פברואר"....
לא ,לא .לא שאלתי מתי נולדתם .אני רוצה לדעת איזו אנרגיה אסטרולוגית שייכת לכם ,נשמות
עתיקות ,משום שאם אתם אוסף ,מרק של תקופות חיים ,אולי נולדתם בכל חודש שהוא ,בכל שעה
שהיא שקיימת .חשבו על כך .אני רוצה שתאמרו לי עכשיו .מה המזל שלכם? אולי אלה כול המזלות?
האם זה המזל העכשווי ביותר? האם זה המזל שצץ באקאשה שלכם כיוון שהוא זה אשר הוצאתם
בכוונה בפעם הזאת? אתם יכולים לשנות את התכונות האסטרולוגיות שלכם .האם ידעתם זאת?
הסיבה היא שרובן היו שייכות לכם ,נשמות עתיקות! חשבו על זה .מי אתם ,באמת?
אשאיר זאת לכם ,אבל אומר לכם שישנם כאן אנשים ששינו את המזל שלהם .זה יחייב את
האסטרולוגיה לבחון את התכונות האקאשיות ,והדבר יכול להיעשות רק על-ידי מי שיכול לקרוא
אותן .לא יהיה קשה כל-כך לקרוא אותן ,כיוון שאלה מכם שהופכים לקוונטים יפגינו זאת בברור.
הסובבים אתכם יוכלו לראות את הנשמה העתיקה שבכם ורבים יראו זאת בעיניכם – את חכמת
האהבה .תיארתי את המומחים היום ,אבל יכול להיות שנשאר לי עוד אחד.
רדיוניקה
יש אנרגיית ריפוי שיש לה יכולת להישלח למרחקים ארוכים .יש כאן ארבעה מכם שמסוגלים לעשות
זאת .אחד משתמש במכשיר שמכונה "רדיוניקס" ,האחרים עושים זאת לגמרי בעצמם .הרשו לנו לדבר
על המכשיר לרגע ,משום שדומה שהוא יחיד ,אבל אין זה כך .הוא מאבחן את הבעיה שלכם ,והוא
עושה זאת באופן הולם בשלושה ממדים .הוא מדווח" :זה מה שהכימיה שלכם צריכה .הנה הפרטים".
האדם מרוצה מכך ,כיוון שזה מה שיעשה רופא .זה מאוד יחידני ,אתם מבינים .אולם ,הדבר הבא הוא
שמהווה את ההבדל .מפעיל המכשיר ,יחד עם המכשיר ,ממשיך אז ועושה משהו קוונטי .אף-על-פי
שאתם יוצאים מהחדר והולכים הביתה ,בכל מקום שבו תהיו ,באיזו מדינה שתהיו ,המפעיל והמחשב
יחד ,המשתמשים ברדיוניקה ,שולחים אז אליכם את אנרגיית הפתרון שהמכשיר מדד! יש כאן אחת
שיודעת זאת והיא "מאוחדת עם המכונה"] .מתייחס לביה ראגי ,שנמצאת בקהל[.
האם זה אפשרי? כן בהחלט ,כיוון שהדבר מייצג תהליך קוונטי .אולם ,הרשו לי לשאול אתכם את
השאלה הבאה :איך הוא יודע היכן אתם? שבעה מיליארד אנשים על הפלנטה והוא יגיע הישר אל
ביתכם ואל גופכם? איך הוא יודע היכן אתם? זה מה שמוציא לאנשים רבים שעוסקים במטפיזיקה
שם רע ,כיוון שזה נראה מטופש ובלתי יאומן .בפעם הבאה שאתם חושבים כך ,שאלו פיזיקאי בתחום
הפיזיקה הקוונטית על "שזירה" .פיזיקה קוונטית מייצגת הרבה מהדברים עליהם אנו מדברים עתה.
האם אתם באמת חושבים שזה כל-כך בלתי רגיל שלרוחניות יש את התכונות האלה? חשבו מה
מייצגת אנרגיית הבורא!
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יש כאן מרפאים שיכולים "לקרוא" אתכם באמצעות הטלפון ולשלוח לכם ריפוי .הם יכולים לראות
את התכונות בעיניכם ולשלוח לכם ריפוי ...וזה אמיתי .והוא יודע מי הוא ]מתייחס לקית' סמית'
שבקהל[ .כאשר הוא שולח אנרגיה אל תוך מישורי האתר ,איך היא יודעת היכן אתם? התשובה היא
יפהפייה ואני אתן לכם אותה עכשיו בשעה שאנו מסיימים.
כל מולקולה של האוויר יודעת מי אתם .כל גרגר אבק על הפלנטה יודע מי אתם .הכל חלק ממערכת
שאתם בראתם ,וזו מערכת של כוח חיים .כל כדור הארץ ,כל הדברים שעליו מתוכננים על-ידי הבורא
שנמצא בתוככם ,בתוך הדנ"א שלכם .השינוי שמתרחש על הפלנטה הזאת מעורר אתכם לכך ובתהליך
אתם הופכים קוונטים יותר.
האם מדובר רק בחשיבה שונה? לא .אתם נוגעים למעשה בפניו של הבורא בתוך המבנה התאי שלכם.
הביטו בעצמכם במראה .כמה מכם מסוגלים לראות זאת? אין עדיין רבים שמסוגלים ,אבל יהיו כאלה.
משום שבממד השלישי ,אתם מביטים רק באדם מזדקן ...זה כל שאתם יכולים לעשות .אולם ,מבורך
הוא האדם שיכול להרחיק לכת אל מעבר לכך .אני מאתגר אתכם לנעוץ מבט בעיניכם במראה –
בדמותכם שבמראה! עשו זאת למשך זמן ממושך .נסו לחייך מעט .נסו לברך את עצמכם על היותכם
כאן .נסו לראות את הקבוצה האדירה שאתם מייצגים ביקום ,את חלק הבורא שאתם ,ואפילו אולי
את הבדיחה שאינכם מסוגלים לראות.
את כל אלה אני נותן לכם ,כיוון שעליכם להבין לשם מה באתם .אני רוצה לומר לכם שהחושב
הקוונטי הוא שיכול להבין אדם ולאהוב אותו ללא קשר למה שעשה ,או האדם שיכול לפגוש באחר
בפעם הראשונה ולדעת שהוא נשמה עתיקה .רק החושב הקוונטי מסוגל להביט באנושות ככלל ולא
לשפוט אותה ,אלא לאהוב אותה – לראות את הפתרונות ולא את הבעיות .זה החושב הקוונטי .משום
שאדם זה יראה את ההיסטוריה; הוא יראה את מחזור החיים ואת החיבור עם הטבע .הוא יראה את
התפקיד שממלאים בעלי החיים בכל הדברים ,ואת התפקידים שממלאים האוויר ,האבנים ,האנרגיה,
המערכות .כל הדברים הללו תוכננו לא להיות יחידים.
"מה זה עושה?"
אולי המחשבה על שאלה פשטנית זו ,ועל הדעה המוטה התלת-ממדית הסובבת אותה ,תעורר אתכם
לפוטנציאלים ששייכים לכם ושנמצאים למולכם .אתם חייבים להתחיל לחשוב "קוונטית" ,רק קצת,
כדי לתפוס את הכלים הללו שנמצאים מחוץ לטווח הראיה המיידי שלכם .המומחה לאקופונקטורה
שעובד עם  12המרידיאנים חייב להתחיל לראות את המרידיאנים שמעל למרידיאנים כדי להתחיל
להציב את מה שיהיו המחטים האזוטריות במקומות שדומה שכלל אינם קיימים.
המדע ינוע בכיוון זה בכל מקרה .האם אתם עומדים להניח לפיזיקה לנוע קדימה ולהותיר את הגוף
מאחור? כל מולקולה ,כל אטום סביבכם מתחננים אליכם למצוא את אותו "מרק קוונטי" של הבורא

121

בתוככם .קיים שם דבק קוונטי ,ודבר זה הוא שישנה בסופו של דבר את הפלנטה הזאת .אין לנו אפילו
שם בשבילו ,ולכן נאמר שזוהי האבולוציה של התודעה האנושית.
זה המסר ליום זה שעה שאנו יושבים ורוחצים את כפות רגליכם ,שעה שאנו יושבים ואוהבים אתכם.
אני הוא קריון ,אוהב האנושות .וכך הוא.
קריון
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קריון באומות המאוחדות
באמצעות לי קרול
האגודה להארה ולטרנספורמציה – האומות המאוחדות – העיר ניו-יורק
 13בנובמבר2009 ,
מאנגלית :סמדר ברגמן
כדי לסייע לקורא ,תקשור זה תוקשר מחדש ]על-ידי לי וקריון[ והוסף לו מידע לטובת הבנה ברורה אף
יותר .לעתים קרובות ,התקשור מול קהל מכיל אנרגיה שנושאת תקשורת מסוימת שהדף המודפס
פשוט אינו יכול לחשוף .הנה אפוא להנאתכם מסר מועצם זה שניתן בעיר ניו-יורק ,באומות
המאוחדות.
זו הפעם השביעית מאז שנת  1995שהחברה להארה ולטרנספורמציה בבניין האומות המאוחדות
שבעיר ניו-יורק ביקשה מלי קרול לתקשר את קריון .תכופות הפגישות הללו סגורות בפני הקהל
הרחב ,ורק הנציגים ,עובדי האומות המאוחדות ואורחים יכולים להשתתף בהן ,ולכן הקהל מצומצם.
לעתים קרובות הן נערכות בקומות העליונות באזורים מאובטחים שבחדרי הועדה .פגישה זו דמתה
לפגישות הקודמות – המשתתפים לא היו בהכרח רוחניים ,בעלי עניין בעידן החדש או מטפיזיים .כמה
היו שם רק כדי "לראות" .דבר זה כשלעצמו משנה את האנרגיה וכמו כן את המסרים ,אך הם תמיד
עוסקים באירועים עולמיים.
אף מתקשר לא הוזמן מעולם פעמים כה רבות לדבר בפני האגודה .לי חש ענווה לנוכח הכבוד לזכות
בהזמנות אלה במשך  14השנים האחרונות.
התקשור של קריון
ברכות ,יקירים ,אני קריון מהשירות המגנטי .יהיו אלה מהנוכחים כאן שלא יבינו זאת ]מדבר על
התקשור[ ,ולכן אנו מתאימים את האנרגיה .עומדים לרשותנו כמה רגעים יחד והם לעולם לא יתרחשו
שנית ,לא עם הקבוצה הזאת .אלה הם רגעים בזמן קוונטי ,זמן שאתם חווים בקו ישר אך שאינו ישר
כלל וכלל .לכן ,אתם חייבים להתמודד עם תפיסה מוטה ,אך התפיסה היחידה שיש לכם והיחידה בה
אתם יכולים לבטוח .אני מתאים עצמי לכך.
בני אדם יקרים ,ברגעים הללו ,בחדר הזה ,אין זה משנה מהי מערכת האמונה שלכם ,אין זה משנה אם
אתם חושבים ש"הנה אדם שמעמיד פנים שהוא מתקשר" ,אתם נושאים אור גדול בתודעת האנושות.
תודעת השינוי מתחוללת עכשיו ,בשעה שאתם יושבים בחדר זה ,במקום הזה ,במציאות שלכם .האור
שלכם גדול הרבה יותר מכפי שאתם חושבים ,כיוון שגם גישה של סקרנות לגבי הפגישה הזאת היא
עדות לכך שמשהו בתוככם תר אחר התפתחות התודעה שמתרחשת במסגרת השינוי הזה.
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אני יודע היכן אני נמצא .אנו מניחים כאן היום שמיכה של אנרגיה .אנו מניחים אותה עליכם .אנו
נניח לה ללחוץ עליכם לרגע כדי לאפשר למתיקות להתרחש כאן .זהו מקום השייך למוח ,מקום
אינטלקטואלי .כעת אנו רוצים להוסיף "מרחב רוחני" לאנרגיה הזאת.
אתם מתחילים לחשוב לעצמכם" :האם ייתכן שזה אמיתי? האם אפשרי שהאדם היושב בכיסא יצר
למעשה קשר עם הצד האחר של הצעיף?" אתן לכם  30שניות להרגיש בכך ,לבחון זאת ,משום שישנם
כאן אנשים שמסוגלים .יש כאן קבוצה פקחית ...אלה שידעו שהאנרגיה היא אמיתית או לא .איננו
זקוקים להרבה זמן ,איננו זקוקים למוזיקה ,משום שברגע זה מלאכים נכנסים למקום הזה והם
יושבים על ברכיכם בכל דרך שתרצו .הרוח רוצה שתרגישו בנוח עם ההבחנה האישית שלכם ועם
מסרי האמת הללו .ביום הזה ,במקום הזה ,אתן לכם את הפוטנציאלים למה שצפוי לכם .אנו נבחן את
העתיד הקרוב ואת העתיד הרחוק ,כן ,כיוון שעשינו זאת בבניין הזה פעמים רבות בעבר.
זו הפעם השביעית שבה אנו מציגים את האנרגיה של קריון כאן .שבע הוא מספר קדוש ,ולכן הרשו
לנו למלא את החדר בקדושה זו .יהיו אנשים שירגישו בה ושמתחילים להרגיש בה ,בעת שהחדר
מתחמם מעט .מעטים מכם נמצאים כאן ,אבל אולי יש לכם אור שהייתם רוצים להאיר בו? אולי אתם
רוצים לדעת כיצד אתם יכולים להאיר בו? אענה על כך אפילו לפני שאדון בפלנטה :כאשר תעזבו את
החדר הזה ,יש לכם אפשרות לשאת עמכם תקווה – לא דרמה ,לא סבל ,לא תוכנית שלא ניתן
לפותרה ,אלא תקווה מוחלטת וחיובית .הידע והאינטואיציה שלמולכם הם אדירים ,אדירים יותר מכל
היסטוריה שהייתה לפלנטה אי פעם.
יותר בני אדם שחיו אי פעם יחד על כדור הארץ יתאחדו באיחוד של שלום .האם זה יתרחש בתקופת
חייכם? הזרעים נמצאים כבר במקומם .אתם תראו אותם במהרה ,וכמה מכם כבר ראו אותם.
האירוניה היא שזה המקום שבו כמה מהם החלו .לא ,לא בעצרת הכללית ,אבל באותם מקומות
שבהם אתם בוראים בריאוּת היכן שלא הייתה בריאוּת ,ושמחה היכן שלא הייתה שמחה ,ונורמליות
היכן שהיה סבל .אלה בבניין הזה ששומעים את המילים שלי ידעו בדיוק על מה אני מדבר] .קריון
מתייחס לתכלית העיקרית של האומות המאוחדות ,לסייע בתחומים של מזון ,איכות מים ,חינוך
ובריאות לילדי העולם השלישי .בזאת הם הצליחו ,אך רק לעתים נדירות מדברים על כך[.
העתיד הרחוק
בפעם האחרונה שהייתי כאן דיברתי על משהו שנמצא במרחק שני דורות .דיברתי על יבשת שתרפא,
האיחוד של מדינות אפריקה ) .(UAדיברתי על מערכת כלכלית משותפת של איחוד מדינות חדש זה.
דיברתי על יבשת שתהיה לה השפעה כלכלית רבה יותר משהייתה לכל יבשת אחרת על הפלנטה ,כיוון
שהיא תהיה בריאה ,מלאה בתקווה כלכלית חדשה ,מלאה ביזמוּת חדשה ,בהזדמנויות ובמיליוני
אזרחים שרוצים לבנות ,שרוצים בתים ,שרוצים ממשלה טובה ,יציבות ,ושבסופו של דבר ,יהיה לה

124

שוק ענק .גדול יותר אפילו מזה של הסינים ,שעדיין חייבים לשנות את הדרכים הישנות .האיחוד
האפריקאי מדבר על התחלה מאפס ובריאת משהו מבראשית.
כעת ,פוטנציאל זה עבור הפלנטה הוא משהו שנמצא בעתיד הרחוק ,ואלה שנמצאים בחדר הזה לא
יחיו די זמן כדי לדעת אם קריון צדק או לא .אבל ההקלטות של המילים הללו הן נצחיות .ולכן בעתיד
יתקבל אישור לדברים של קריון ...אולי מעט מאוחר מדי עבור אלה שיושבים בכיסאות היום ומטילים
ספק .אבל זה מתחיל עכשיו .החוטים שיטוו את איחוד אפריקה מתחילים להיווצר עכשיו .המפתח
יהיה הריפוי .גם הוא מתחיל .זאת אומרת ,יבשת שיש בה מחלות מעטות מאוד ,מים זכים וטובים,
תודעה של אחדות ממשלתית שתיוולד .ואתם עשויים לומר" :אפריקה לעולם לא תהיה כזו!" אנו
אומרים ,חכו ותראו .זה יקרה ,אבל רק הזרעים של השינוי הזה יראו בתקופת חייכם .אתם לא תראו
התרחשות זו ,כיוון שהיא במרחק שני דורות; חצי מאה תחלוף לפני שזה יתרחש .נתתי לכם גם
נבואה ,אם הוא יבחר בכך ,לגבי מי השותף שלי יהיה .אמרתי לכם שהוא יחזור ,ובעוד חצי מאה הוא
ימצא את עצמו בקרב האוכלוסיה הזאת כמנהיג שחור-עור .דרך אגב ,דבר זה ישנה גם את התפיסה
כולה לגבי מה מביאים לפלנטה אנשים שחורי-עור .כיוון שבאפריקה החדשה הזאת יהיו כבוד ועוצמה,
ורבים ירצו במה שיש להם.
העתיד הקרוב
כעת הרשו לי לספר לכם על דברים שקרובים יותר אליכם )פוטנציאלית בתקופת חייכם( .פרשו את
המילים הללו בזהירות ,כיוון שהן הפוטנציאלים להווה .הן לא מדברות על עתיד שהוא מוחלט או
אמפירי שחייב להתרחש ,כיוון שאין דבר כזה .אפילו הפוטנציאלים והתזמון של מה שאני נותן לכם
ישתנו בהתחשב בתודעה האנושית .ישנם כמה דברים שמתקדמים עכשיו שעשויים להדהים אתכם,
ואני פשוט אתן לכם אותם במסר קצר זה .כיוון שהם יפתרו את שלא ניתן לפותרו ,את אחת
מהחידות הגדולות ביותר של הזמן המודרני ,וחידה שרבים מרגישים שלא ניתן לפותרה .אלה הן
הדעות של האנשים שמרגישים שהתודעה האנושית לעולם לא תשתנה.
ברגע זה ,בעודנו מדברים בשנת  ,2009בחודש נובמבר ,אני מדבר על הפוטנציאלים של הפלנטה] .כאן
קריון נותן "חותמת-זמן" לתקשור זה למען מנהיגים בעתיד [.יש כמה דיקטטורות מהאנרגיה הישנה
שמחזיקות באנרגיה של אלה שבחדרים הגדולים ]העצרת הכללית[ והם יעלמו בעצמן] .אלה הם
דיקטטורים שיש להם מושב חוקי בעצרת הכללית ,כמנהיגים של ארצות מסוימות וכחברי האומות
המאוחדות [.אתם ראיתם זאת בעבר ,והם יתמוטטו בעצמם ,פשוט משום שאין להם מושג מה העם
שלהם רוצה .האנרגיה הישנה שלהם תשיג אותם ,והעם שלהם יסלק אותם .אתם ראיתם זאת בעבר
בכמה ארצות בעשרים השנים האחרונות.
קיימת חשיבה שכיחה שהדברים מתרחשים באופן ליניארי ,וכפי שתמיד התרחשו .קיימת חשיבה
שדבר זה לא משתנה לעולם .קיימת חשיבה שאתם חייבים לצרף יחד סוגים מסוימים של תכונות
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הגיוניות כדי לברוא בריתות .קיימת חשיבה שאתם חייבים לנקוט בשיטות של לחץ או אי-לחץ כדי
לגרום לממשלות להגיב או לא להגיב .אלה הם דברים שתמיד עשיתם כדי לגרום לממשלות מסוימות
להתנהג כפי שאתם רוצים שהן תתנהגנה .קראו לזה אמברגו ,קראו לזה סבל ,קראו לזה לחץ .אולי
אתם גם מבינים שהדברים האלה פשוט לא עובדים באנרגיה החדשה .מקל גדול שוב אינו מה שהיה,
והדיפלומטיה של האנרגיה הישנה היא רק דרכים ישנות לדחות את הבעיות הללו.
האנרגיה של היום תביא דברים שאף אחד לא ציפה להם ,דרך חדשה לגמרי של יחסים בין מדינות.
פשרה וארגונים חדשים של עוצמה ואחדות יהיו "הדרך החדשה" של ההצלחה .עוצמה צבאית ונשקים
לא בוראים תקווה ,שמחה ,בריאות או בונים בתי ספר ובתי חולים חדשים .לכן ,המקום שלהם
בתרשים "מי החזק ביותר" ידהה .במקום זאת" ,מי החזק ביותר" יונהג על-ידי ממשלות בעלות
התודעה הגבוהה ביותר ,שמסוגלות בצורה הטובה ביותר לתת לעם שלהן חיים טובים ויושרה
כלכלית .אתם כבר רואים זאת במערכות הכלכלה שלכם ,שמתחילות "להתנקות" לאיטן.
אתם תופתעו לראות כיצד זה יעבוד ,כיוון שזה יהיה מחוץ לנורמה .לא יחלוף זמן רב ואתם תראו את
הבעיה עם קוריאה הצפונית נעלמת .אתם תראו כמה סוגים של אחדות נוצרים ,ויש לכך פוטנציאל
להתרחש מעצמו יותר מאשר בשל משהו שאתם עושים כאן ]באומות המאוחדות[ .יהיה נבון מצדכם
לעקוב אחר הקו ההגיוני של התקשור הזה ולעכב דברים שאתם מתכננים כרגע] .הנה עצה ישירה
מקריון לגבי מה שהאומות המאוחדות מתכננות בנוגע לקוריאה הצפונית ,המבקשת מהם להיות
סבלניים ,משום שדבר-מה אחר מתבשל מאחורי הקלעים[.
אמריקה הדרומית תזעזע אתכם ביציבות שלה .זה מתחיל עכשיו ,כיוון שהקונדליני של הפלנטה נע
בכיוון זה כדי למרכז את עצמו בתחתית היבשת הזאת ,בצילה .בקצה העליון בקולומביה ,ובתחתית
בצילה נמצאות הממשלות היציבות ביותר שאי פעם ראיתם באמריקה הדרומית .הן בונות פלטפורמה
לארצות שביניהן להצטרף אליהן.
בעבר היו גיבורים שהקדימו את זמנם ,שניסו לאחד את מדינות אמריקה הדרומית ,הן הספרדיות והן
הפורטוגזיות .הדבר לא יתרחש בהכרח ]בעזרת אדם אחד שינהיג מסע-צלב למען האחדות[ ,אבל מה
שיתרחש הוא איחוד של תודעה .זאת אומרת ,היציבות תחפש את המרכז של עצמה ,משום שתקווה
היא המפתח ,והדרכים הישנות נעלמות .יש דיקטטור אחד שנמצא שם ,שעלול להפריע לכל זה :אתם
יכולים למנות את ימיו ואמרתי זאת כאן כדי שכולכם תוכלו לראות זאת ולצפות לכך .כיוון שאנרגיות
ישנות אינן יכולות להתקיים עם אוכלוסיות בעלות תודעת האנרגיה החדשה .אנרגיה זו תתמוטט
בעצמה מבפנים .או שכך יקרה ,או שכנגד כל הסיכויים ,הוא עשוי להשתנות! אתם תראו זאת ואני
אמרתי זאת כאן.
חגיגות יתרחשו בקרוב באי קטן שבים הקאריבי במרחק של כ 150-קילומטרים מחופי ארצות הברית.
אולי בפעם הראשונה ,ארצות הברית תתייחס בסובלנות ותאפשר למה שהיא תופסת כממשלה
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קומוניסטית קרובה מאוד ,להתקיים כפי שהיא ,אבל עם סחר ומעבר מלאים .הדבר נמצא מחוץ
לפרדיגמה של כל מה שמישהו מכם ציפה לו אי פעם ,משום שעד עתה היה זה שחור-לבן ,עד שהגיעה
סין ,זאת אומרת] .קריצה של קריון[ עכשיו אולי הגיע זמנה של קובה? אני אומר לכם שהדבר נמצא
עתה בהתהוות.
כעת אני מגיע לנבואה שנתתי מזה זמן מה .כיוון שהיא נשארת חזקה ]הפוטנציאלים לא השתנו[ .אחד
מהדברים הבלתי רגילים ביותר שאי פעם יכולתם לדמיין עשוי להתרחש ,והוא קשור לאיראן .אומר
לכם זאת שוב כפי שאמרתי שלוש פעמים לשלוש קבוצות שונות .כעת אצהיר על כך בחדרים האלה
של האומות המאוחדות .איראן עשויה להחזיק במפתח לאומה היציבה ביותר ,הרווחית ביותר
והמשפיעה ביותר במזרח התיכון .ואם הפוטנציאל הזה יתממש ,יהיו אלה האנשים הצעירים של
איראן שיבראו את "המהפכה האיראנית הגדולה".
כאשר איראן תנוהל על-ידי אלה שיש להם חשיבה איסלאמית צעירה ,אך ללא "המולות" של האנרגיה
הישנה ,אתם תגלו יציבות .כיוון שהאנשים הצעירים של האומה הגדולה הזאת יתחילו להביט סביב
ולראות את השינויים שהם יכולים לברוא בדרכי שלום באמצעות מסחר ,באמצעות השקעות .הנתיב
שבו מצעיד אותם הדור הזקן מלא בשנאה ,בפחד ובפוטנציאל למלחמה .הוא מנציח אלף שנות
אבלות ,משמר את האויבים הוותיקים ומותיר את המאבק חי .האנשים הצעירים יבינו שהנביא שלהם
דיבר על אחדות ,והם יתחילו ללמוד לעומק את המשמעות האמיתית של האיסלאם ,ולא יסרבו
לעשות שלום עם אויבי העבר .משום שזה מה שהנביא שלהם הטיף ,ומדוע הגיע בראש ובראשונה.
הדבר האחרות שאתם תראו ,משהו שלא שיערתם שתראו אי פעם ,הוא בעל פוטנציאל חזק
להתממש .הפוטנציאלים הם שאיראן תשקיע למעשה בשלום בירושלים ושההשפעה שלה והמימון
שלה יהיו בעלי השפעה גדולה להבאת פתרון בישראל – לא רק פתרון בין ישראל ואלה המכונים
פלשתינאים ,אלא פוטנציאל גדול יותר שבורא פתרונות עם האומות האיסלאמיות שסביבה.
ירושלים תהיה עיר משותפת .למעשה ,זו עיר שיש בה יהודים ,נוצרים ,נוצרים ארמניים ,והשפעה
איסלאמית שכולם חולקים ארבעה רובעים .תדמיינו תרחיש דומה ,אבל בעל תוקף! זאת אומרת,
שמירת הסדר הקיים ,אך הפיכתו לארץ נפרדת ,או "אזור של שלום" .אתם אומרים" :היהודים לעולם
לא יאפשרו זאת!" שאלו את הדור הצעיר יותר של דוברי העברית אם הם היו מסכימים לשקול זאת,
כיוון שהתשובה תזעזע אתכם .הם עשויים להחליף זאת ביכולת להתיישב באזורים בהם הם מעדיפים
לגור! גם הם מתחילים לחלוק את מה שדומיהם הצעירים מאיראן חושבים ...בריאת פשרה ושלום
במקום להמשיך לצעוד בנתיב השנאה ואי-הסובלנות .הדור שבא אחריכם ]הילדים שלכם[ ,ייקח בסופו
של דבר לידיו את מושכות הממשלה ,וההבדלים בחשיבה יהיו ברורים .המלחמה האמיתית מתנהלת
בין האנרגיה הישנה והאנרגיה החדשה .זה היה המסר של קריון במשך  20שנה .את המלחמה הזאת
ניתן בהחלט לנצח ,כששני הצדדים יוצאים מנצחים.
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שלום במזרח התיכון ,שנברא על-ידי אנשי המזרח התיכון – איזו תפיסה! בעבר חשתם שהוא יבוא
מכאן )האומות המאוחדות( ,או שהשפעה מערבית תיצור פשרה בין שני הצדדים שמסרבים לפגוש זה
בזה! הפוטנציאלים הם שזה יתרחש ממש במרכז המזרח התיכון ,ולא יבוא מן המערב .זה לא יבוא
מאלה שמנסים כמיטב יכולתם ליצור השפעות כדי שמדינות המזרח התיכון יפעלו בהתאם לחשיבה
המערבית .הפוטנציאל הזה שאני נותן לכם אינו נמצא ברשימות העתידנים שלכם למה שעשוי
להתרחש .זה מה שאנו מכנים "קלף הג'וקר" .זה מה שקרה עם ברית המועצות ...שוב ,גם שם לא
הופיע דבר על מסך הפוטנציאלים של העתידנים.
מלחמות מתחוללות והרגשות נשכחים .מלחמת האזרחים הגדולה בארצות הברית לא יצרה חלוקה
קבועה בתודעה .מלחמת העולם השניה לא בראה אויבים לנצח .במקום זאת ,היום אתם יכולים
למצוא את כל אותם אזרחים וממשלות עובדים יחד .רובם לא מחזיקים ברגשות מן העבר .המזרח
התיכון הוא שונה ,ומה שאירע בעבר נלמד כמה ש"קורה היום" .זה הדבר שישתנה.
אתם תראו את המדינות הסובבות את איראן מצטרפות אל איראן ,אפילו אויבים לשעבר .הגבולות
ירגעו .בסופו של דבר ,זה ישפיע על פקיסטן ועל אפגניסטן ,שלא ירצו להיוותר מחוץ לאיחוד המזרח
תיכוני החדש .הודו תהיה גם היא מעורבת בדרך שתכלול את פקיסטן במסחר כפי שלא היה מעולם.
לאלה שמחזיקים בחשיבה של האנרגיה החדשה לא יהיה היכן להתחבא ,כיוון שהשלום ייתן את
אותותיו .רעיון חדש לגמרי יצוץ והוא" :אם אנו יכולים לעצור את מסורת השנאה עכשיו ,וללמד את
ילדינו תקווה ,בסופו של דבר תהיה קבוצת אומות שיזכרו את הסיבות לסכסוכים רק מספרי
ההיסטוריה" .דור קוונטי הולך ובא ,דור שיכול לחשוב קדימה ,מעבר לחייו שלו ...מעבר להוראת הוריו
שכללה שנאה ישנה ודרכים ישנות .נכון ,זה אכן יהיה חלק מהפער החדש שיתפתח בין הורה לילד
בחמישים השנים הבאות במזרח התיכון.
זה מה שאנו רואים והדברים נמצאים במסגרת תקופת החיים של רבים מהנמצאים כאן .אפשר
שהאירועים יתפתחו לאט ,בהתחשב במה שאתם עושים .הם עשויים להתפתח במהירות ,בהתחשב
במה שאתם עושים .אך במשך כל התקשור של השותף שלי ,הדברים הללו מתהווים .זו הסיבה מדוע
סיפרנו לכם על האפשרות עוד בשנת  .1989דברים מתרחשים לאט בפוליטיקה ,בתודעה .לפעמים לאט
מדי עבור רבים מכם .צפו שהדברים הללו יתחילו להתרחש אפילו לפני שהשיפוצים בבניין הזה
יסתיימו ]מתייחס לשיפוצים בבניין האומות המאוחדות ,העשויים להימשך חמש שנים[ .אתם תראו
את הזרעים של הדברים הללו מתרחשים ,וכן ,אפילו קרבות שינסו למנוע אותם ...ישן כנגד חדש .זה
הפוטנציאל של הרגע .אם זה יארך יותר זמן ,זה עדיין בגדר פוטנציאל .יש כדור שמתגלגל בתודעת
המחשבה והמעשה שהוא עצום .הוא מתגלגל עתה .הוא חזק ובין-ממדי ואינכם יכולים לראותו .אבל
אני יכול .יהיה קשה לעצור את השלום על פני האדמה.
אני הנני קריון .אני יודע מי נמצא כאן .מי ייתן ותרגישו באהבת האלוהים בחייכם שהדברים הללו
נכונים ומדויקים כפי שהם נראים על-ידי המתקשר הזה באמצעותי ,משום שאני מאוהב באנושות.
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לעולם לא הייתי אומר לכם דברים אלה אלמלא היו נכונים .אין כל סיבה לתת לכם חדשות טובות
שלא יתרחשו.
וכך הוא.
קריון
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